
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

โดยสายการบนิ Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) 

พกัที!สงิคโปร ์1 คนื 
� เที!ยวสวนสนกุระดบัโลก Universal Studio (ไมร่วมคา่บตัร) 

� บนิเขา้มาเลเซยี // ออกสงิคโปร ์ ไมย่อ้นทาง  
� ชม THE JEWEL CHANGI ที!สดุแหง่การผสมผสานระหวา่ง

ธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 

� น ั!งกระเชา้เคเบิLลคาร ์ชมววิที!เก็นติLง ไฮแลนด ์
� สมัผสัเสนห่เ์มอืงกวัลาลมัเปอร ์, ปตุราจายา่ ,มะละกา, ยะโฮว ์



 

  

 

� ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปปิL งออรช์ารด์ 
� ชมโชวแ์สงสยีามคํ!าคนืที! Marina Bay Sand 
� พกัที!โรงแรมระดบัมาตรฐาน 3* เก็นติLง 1 คนื // ยะโฮว ์1 คนื // สงิคโปร ์1 คนื 

 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิ ที!ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ัLน!! 
วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา – เก็นติLงไฮแลนด ์ (-/L/-) 

07.00  น. คณะพรอ้มกนัที!สนามบนิดอนเมอืง ช ัLน3 ประต1ู เคานเ์ตอร1์ สายการ
บนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ที!ของบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอาํนวยความ
สะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.25  น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เที!ยวบนิที! 
AK881 

12.40 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เที!ยง บรกิารอาหารเที!ยง ณ ภตัตาคาร 
 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (Putrajaya city) ปตุราจายา..นครแหง่อนาคต อนัเป็นที�ตั �งของ
หน่วยงานราชการ รวมถงึทําเนยีบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝัน
ในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแหง่ใหมข่อง
ประเทศมาเลเซยี บนัทกึภาพความทรงจําที�จัตรัุสปตุรา โดยมฉีากหลังเป็น
มัสยดิปตุรา มสัยดิสชีมพ ู(Putra Mosque) มัสยดิแหง่เมอืงซึ�งสรา้งจาก
หนิออ่นสกีหุลาบ ตั �งอยูร่มิทะเลสาบปตุรา ทําเนยีบรัฐบาลสชีมพ.ู.มัสยดิอนั
งดงามยิ�งใหญแ่ละสถานที�ทํางานของนายกรัฐมนตร ีตั �งอยูเ่มอืงปตุราจายา 
ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลมิทันสมัยที�สดุในโลก สามารถ
บรรจคุนไดถ้งึ 15,000 คน  
ใชเ้ป็นสถานที�ที�สมัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพานวาวา

ซนั สะพานสวยที�สดุแหง่หนึ�ง ซึ�งมรีปูรา่งประหนึ�งลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 
จากนั�นเดนิทางตอ่สู ่เก็นติLงไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่ึLนกระเชา้ เพราะฉะน ัLนทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีม
กระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 22x14x9 นิLวไปดว้ยเพื!อเตรยีมนของสว่นตงัที!จะ
นําไปใชบ้นเก็นติLง 1 คนื) 

 

นําท่านนั�ง กระเชา้ลอยฟ้า ขึ�นสูย่อดเขาเก็นติ�ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ�งยาวที�สดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปยุเมฆ
หมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิ?อนัหนาวเย็น (โปรดนําเสืLอหนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติ�งไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขต
ตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร ์อยู่สงูกวา่ระดับนํ�าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่างจากนคร
กวัลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งดําเนนิดว้ยความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริ�มลง
มอืตัดถนนขึ�นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนินการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิด
โรงแรมแหง่แรก คอื Highlands Hotel ซึ�งปัจจบุนัไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น Theme Park Hotel  
 

จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก 
โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 



 

  

 

***โรงแรม  ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 
พกัเดี!ยวเพิ!ม 1,500 บาทเฉพาะที! Genting @ FIRST WORLD *** 

 

***อสิระอาหารเย็นที! GENTING HIGHLAND *** 

จากน ัLนอสิระบนเก็นติLงตามอธัยาศยั 
 

หากหอ้งพกัที!บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิ{ในการเปลี!ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR 
และมานอนที! KUALA LUMPUR แทน 

 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึกบัสถานที�ตา่ง ๆ และยังมบีอ่นคาสโินระดับชาต ิที�ไดรั้บอนุญาตจาก
รัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสี�ยงโชคตา่งๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  
รเูล็ต ไฮโล บัคคารา่ ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้(สําหรับทา่นที�ตอ้งการเขา้คาสโิน ทา่นสภุาพบรุษุ และสภุาพสตรี
ใสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุ�ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  
***สวนสนกุกลางแจง้ขณะนีLกาํลงัทาํการปรบัปรงุเพื!อเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
 

 
วนัที!สอง  ชมเมอืง KL – มะละกา – จตัรุสัดชัทส์แควร ์– ยะโฮวบ์าร ู  (B/L/D)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พกั 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที�มอีณุหภูมเิฉลี�ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลาสาย
หมอก นั�งกระเชา้ไฟฟ้ากลับสูส่ถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสูก่รงุกวัลาลัมเปอร ์ จากนั�นให้
ทา่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์ซ ึ�งเป็นเมอืงที�ตั �งขึ�นที�บรเิวณที�แมนํ่�า 2 สายตัด
กนั นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั ซึ�งเป็นอาคารแฝดที�สงู
ที�สุดในโลก ดว้ยความสูงถงึ 452 เมตร จากนั�นนําท่านผ่านชม มสัยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที�สุดใน
มาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หารอาสา เพื�อลํารกึเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกครั �งที� 1 
และ 2 บรเิวณนั�นเป็นสวนสาธารณุะที�สวยงาม  จากนั�นนําทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการ่า ที�ประทับ
ของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผ่านชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ที�ปัจจุบันเป็นสถานที�ของ
ทางราชการ ตั �งอยู่ตรงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึ�งเป็นจัตุรัสที�รําลกึถงึวันที�มาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้
จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เที!ยง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมะละกา “นครแหง่ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรกและ

เป็นจดุเริ�มตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวัตศิาสตรท์ี�เต็มไปดว้ยรอ่งรอยอารยะธรรมตะวนัตก  นําชม
จตัรุสัดชัทส์แควร ์ จดุศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ที�ฮอลันดาเขา้ยดึครองมะ
ละกา ปัจจบุนัเป็นสญัลักษณ์สําคัญของการทอ่งเที�ยวเมอืงมะละกาจัตรัุสดัตชส์แควรต์ั �งอยูบ่นถนนลักษมานา 
สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายกุวา่ 200 ปี มเีอกลักษณ์โดดเดน่ในการทาสี
แดงปนูกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นยา่นที�มสีสีดสวยงามทั�งตัวอาคารและอฐิที�ปนูถนนทางเดนิรถและ
ทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตั �งอยูบ่นเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึ�นในปีพ.ศ. 2064 ปัจจบุัน
เหลอืเพยีงผนังสี�ดา้นไวเ้ป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตรเ์พื�อใหค้นรุน่หลังไดเ้รยีนรูเ้ทา่นั�น ในยคุที�โปรตเุกส
ปกครองมะละกาโบสถแ์หง่นี�ชื�อวา่ NosaSenhora แตเ่ปลี�ยนเป็น St. Paul เมื�อชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง 
ดา้นหนา้มรีปูปั�นนักบญุฟรานซสิ เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ชี ื�อเสยีงดา้นการเผยแผศ่าสนาครสิต์
นกิายโรมันคาทอลคิและมาเผยแผศ่าสนาที�มะละกาถงึ 4 ครั �งจนกระทั�งเสยีชวีติศพของนักบญุฟรานซสิจงึ
ไดรั้บการฝังไวท้ี�หนา้โบสถแ์หง่นี�กอ่นจะนําสง่ตอ่ไปยังประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตเุกส  เอฟาโมซา่ 
ในยคุลา่อาณานคิม เมื�ออดตี 400 ปีมาแลว้ ถา่ยรปูกบัเรอืสนิคา้โบราณจําลองจากตะวันตก เมอืงแหง่
ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีซึ�งเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฮอลันดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

 จากนั�นนําคณะเดนิทางสูเ่มอืงยะโฮวบ์ารร์ ูประตสููส่งิคโปร ์



 

  

 

คํ!า  รบัประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที!สาม สงิคโปร ์- CITY TOUR – เมอรไ์ลออ้น  - วดัเจา้แมก่วนอมิ - UNIVERSAL STUDIO 
                   (ไมร่วมคา่บตัร) - มารนีา่ เบย ์แซนด ์– ชมโชวนํ์ Lาพ ุWonder Full (B/-/-)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พกั 

จากน ัLนนําทา่นขา้มดา่นยะโฮวบ์าร ูเพื!อเดนิทางสู ่สงิคโปร ์
 
09.00  นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปร ์ซ ึ�งลอ้มรอบดว้ยทําเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชมถนนอลิ

ซาเบธวอลค์ ซึ�งเป็นจดุชมววิรมิแมนํ่�าสงิคโปร ์ทา่นสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณข์อง
ประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปั�นครึ�งสงิโตครึ�งปลานี�หันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา มทัีศนยีภาพที�สายงาม โดยมี
ฉากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ�งโดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนามทเุรยีน ผา่น
ชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา่ ซึ�งในอดตีเป็นที�ตั �งของรัฐสภาของสงิคโปร ์ปัจจบุนัเป็น
จดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก มทัีศนยีภาพที�สายงาม และเก็บภาพความประทับใจกบั 
“Elephant Statue” รปูปั�นชา้งสํารดิเป็นของขวัญจากพระจลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึ�งไดม้อบใหใ้นปี 
1871 เพื�อสรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มื�อครั �งที�พระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครั �งแรก  
นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี�เป็นวัดที�มชีื�อเสยีง
อยา่งมาก ทั �งชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเที�ยวนับถอืวา่ศักดิ?สทิธิ?มาก ความเชื�ออนัศกัดิ?สทิธิ?ในองคเ์จา้แม่
กวนอมินั�น  มาจากคนที�มาไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จนั�นเอง วัดนี�สรา้งขึ�นกอ่นสงครามโลกครั �งที� 2 
ในปี 1884 โดยคนจนีที�อพยพมาตั �งรกรากอยูใ่นประเทศสงิคโปร ์เพื�อสกัการะเจา้แมก่วนอมิ และใชเ้ป็น
ศนูยก์ลางสําหรับพบปะ พูดคยุ ประชมุ เรื�องราวตา่ง ๆ จนกระทั�งเกดิสงครามโลก บรเิวณแหง่นี�ถกูระเบดิ
โจมตพัีงพนิาศไปตามๆ กนั แตป่าฏหิารยิอ์ยา่งยิ�งที�สถานที�ประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิแหง่นี�กลับไมไ่ดรั้บ
ความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครั �งนั�นเลย ทําใหห้ลายคนเชื�อวา่เป็นเรื�องความศักดิ?สทิธิ? หรอืปาฏหิารยิ ์
ผา่นชม  นํ Lาพแุหง่ความม ั!งค ั!ง Fountain of wealth แหง่เมอืงสงิคโปรต์ั �งอยูท่า่มกลางหมูต่กึซนัเทค
ซติี� ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จชิ�นใหม ่หมูต่กึซนัเทค สรา้งขึ�นโดยนักธรุกจิชาว
ฮอ่งกง ซึ�งนับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญท่ี�สดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชื�อวา่ถา้ไดเ้ดนิรอบลานนํ�าพ ุ
และไดส้มัผัสนํ�าจะพบโชคดแีละ รํ�ารวยตลอดปี  

10.00 น. รถโคช้นําทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจกัร

ความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไมร่วมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซล) 
 

OPTIONAL !!! หากต้องการซืLอบตัรสวนสนุกเพิ!ม
โปรดแจง้ ณ เวลาที!จองทวัร ์หรอืแจง้ไม่เกนิ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง 
 



 

  

 

 
***หากซืLอเพิ!มแลว้ตอ้งการยกเลกิ  ตอ้งแจง้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ช ั!วโมงเท่าน ัLน 
หลงัจากวนัออกเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทกุกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพื!อความสะดวกในการทอ่งเที!ยว)*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในที�เดยีวที�ๆ  คณุและครอบครัวจะไดพ้บ

และสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม ่ที�โลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกบัยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! ที�แรกและที�

เดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื�องเล่น 24 ชนดิโดย18 ชนดิ เป็นเครื�องเล่นที�ออกแบบใหม่

หรอืดัดแปลงเพื�อที�นี�โดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ที�สดุ ข อ ง ร ถ ไ ฟ เห า ะ ร า ง คู่ ทั � ง

หวาดเสยีวและสงูที�สุดในโลก ดว้ยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีี�ยช์ ื�อดังแบทเทลิสตาร ์กา

แล็กตกิาซึ�งผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบน

อากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครื�องเลน่เขยา่ขวัญที�มคีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมัมมี�จะคบื

คลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไมรู่ต้ัว   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ที�พายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึดําบรรพห์ากใครลว่งลํ�าเขา้เขต

หวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทันท ีเทา่นั�นยังไมพ่อ คณุยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผนเสี�ยงตาย

ของเหลา่สตันทไ์ดท้ี� วอเตอรเ์วลิด ์!! 



 

  

 

 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์ูนเรื�องมาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี�,เมลแมนและกลอเลยีที�คอยตอ้นรับคุณเขา้สูป่่าทบึแห่งนี�

โซนนวิยอรก์สัมผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงที�ใหญ่และเจรญิที�สุดในอเมรกิา และตื�นตาไปกับบรรยากาศ

แหง่การสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชี�ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คาเมรา่! แอคชั�น!สรา้งโดย 

สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติี�ที�จะมายนืปรากฏตัวบนทอ้ง

ถนนแหง่นี� โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครั �งแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทั �งชมภาพยนตร ์4มติ ิ

เรื�องเชร็ค ซึ�งคณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากที�นี�เทา่นั�น นอกจากนี�ยังมมีมุ ลดความหฤหรรษ์มาที�

กจิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดื�ม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลับที�รอเสริฟ์อาหารและเครื�องดื�มจากทั�วทกุมมุโลก

รวมถงึรา้นชอ้ปปิ�ง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายที�โดดเดน่ที�สดุของ

รสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี�ยมชมคาสโินแห่ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยี�ยมชมคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร!์!!งแรกของประเทศสงิคโปร!์!!  

***สามารถเลอืกซืLอ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์ Lาเปิดใหมใ่หญท่ี!สดุ

ในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซืLอ สามารถซืLอ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา ผูใ้หญ ่

40 SGD หรอื 1,000 บาท / เด็ก อายตุํ!ากวา่ 12ปี 29 SGD))    
 จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตนํ้�า สามารถ
บรรจุนํ�าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกวา่ 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตวนํ์�ากวา่ 100,000 ตัว ตกแต่ง
ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั�วโลก 
 

*** หากไมส่นใจเที!ยวสวนสนุก สามารถเดนิเลน่บรเิวณเกาะเซ็นโตซา่ / เลน่คาสโิน / ช็
อปปิL งที!หา้ง VIVO / เดนิเลน่ที!หาด SILOSO หรอื PALAWAN Beach ตามอธัยาศยั 

จากน ัLนอสิระทา่นที! “มารนีา่ เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญท่ี!สดุในสงิคโปร ์ 
มารีน่า เบย ์แซนด์ส ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The 
Sands Sky Park ต ัLงอยูช่ ัLนที! 57 ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึLนลฟิท ์23 SGD)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตั �งอยู่บนอาคารทั �ง 3 แซนดส์ สกาย พารค์นี�ถอืวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาด

ใหญ่ที�สดุในโลก มพีื�นที�กวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที�มคีวามสงู200 ม. บนสวน

ไดรั้บการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอีก 650 ตน้ มีรา้นอาหารที�หรูหรา 

รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี“มารน่ีา เบย ์แซนดส์ คาสโิน” ที�ตั �งอยู่ในตัวอาคารอันโออ่า่หรูหราฝั�งตรง

ขา้มกับตัวโรงแรม จัดวา่เป็นคาสโินที�เต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรปูแบบ ซึ�งนักทอ่งเที�ยว

สามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มตีู ้

พนันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตู ้

พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีรา้นคา้ปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ� ง



 

  

 

ทั �งหลายสามารถเลือกซื�อสินคา้ยี�หอ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, 

Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง สี เส ียงและนํ Lา ที!ใหญ่ที!สุดใน South East Asia กบัการแสดงที!ม ีชื!อ

ว่า Wonder Full การแสดงนีL จดัข ึLนที!ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที!น ั!ง

หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 
นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก QUALITY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัที!ส ี!   วดัพระเขีLยวแกว้ - Garden by the bay  - ถนนออรช์ารด์ - THE JEWEL CHANGI – 
กรงุเทพฯ (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที!พกั   
นําท่านเดนิทางสูย่า่นไชน่าทาวน์ ชมวดัพระเขีLยวแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึ�นเพื�อ
เป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแหง่นี�สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์
ถัง วางศลิาฤกษ์ เมื�อวันที� 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทั �งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร ์
(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั �นลา่งเป็นหอ้งโถงใหญใ่ชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชั �น 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้ง
หนังสอื ชั �น 4 เป็นที�ประดษิฐานพระเขี�ยวแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกล ้
กนัก็เป็นวัดแขกซึ�งมศีลิปกรรมการตกแตง่ที�สวยงาม       
จากน ัLนแหลง่ทอ่งเที!ยวแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนที�ใหญ่ที�สุดบนเกาะสงิคโปร์ ชื�นชมกับ

ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนยก์ลางการพัฒนาอย่างต่อเนื�องแห่งชาติ

ของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสงิคโปร ์

นอกจากนี�ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชื�อมต่อกับ Super tree  คู่ที�มคีวามสูง

เขา้ดว้ยกัน มไีวสํ้าหรับใหผู้ท้ี�มาเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึ�น 

50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของ

อา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึLนลฟิตส์ําหรบั Super Tree 8 SGDและคา่เขา้โดม

อกี 28 SGD)  
13.30 น. รบัประทานอาหารเที!ยง ณ ภตัตาคารจนี  

นําคณะอิสระช้อปปิL ง ถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม
หา้งสรรพสนิคา้ ที�ตั �งอยู่บนถนนสายนี�เป็นแห่งแรกเพราะวา่สงิคโปรม์ที่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกลําจะ ตอ้งมา
ผ่านที� ท่าเรอืของสงิคโปรน์ี�เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปปิ�งระดับโลก เพราะวา่มศีูนยก์ารคา้ 
รา้นคา้ และโรงแรมชั �นดีมากมายตั �งอยู่เรียงราย สองฝั� งถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 
TANG และอื�นๆอกีมากมาย     

   

 พเิศษ !! นําท่านชม THE JEWEL CHANGI ตั �งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกดิจากความ
ร่วมมอืของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอน
เซ็ปต์ใหท้ี�นี�เป็นทั �งศูนย์กลางแห่งการบนิ การชอ้ปปิ� ง และการพักผ่อนอย่าง
แทจ้ริง ซึ�งโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมลํ�าสมัยในแบบสถาปัตยกรรม
สัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่มผู เ้ชี�ยวชาญทางดา้นการ
ออกแบบชื�อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 
Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที�ปรกึษาในการออกแบบ
เทอรม์นิอลแหง่นี� 
THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีื�นที�ทั �งหมดราว 
ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั �นเหนือพื�นดิน 5 ชั �น และชั �นใตด้ิน 5 ชั �น 
สามารถเชื�อมต่อไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุดกึ�งกลางสุดของอาคารจะ



 

  

 

อลังการดว้ยนํ�าตกยักษ์ (Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมนํี�าไหลพรั�งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อ่งนํ�าวน
ขนาดใหญด่า้นลา่ง 
 

โปรดดไูฟลท์บนิที!ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ัLน!! 
          

……….น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

……….น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT AIR เที!ยวบนิที! TR 868 / Air Asia เที!ยวบนิที! FD350 

……….น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************* 
“มากกวา่ความชาํนาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี!ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี!ยนราคา 
หากมกีารปรบัขึLนของภาษนํี Lามนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มื!อมจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึLนไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ั�วเครื!องบนิภายในประเทศเพื!อประโยชนข์องลกูคา้ 

 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ!ม 1,000 บาท** 

 

JULY -2019 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ พกัเดี!ยว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0925-1240 4-7 JULY 2019 

13,999.- 
9,999.- 

เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 



 

  

 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

12-15 JULY 2019 
วันหยดุเขา้พรรษา 

13,999.- 
10,999.- 

เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

13-16 JULY 2019 
วันหยดุเขา้พรรษา 14,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

26-29 JULY 2019 
วันเฉลมิพระชมมพ์รรษา ร.10 15,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

AUG -2019 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดี!ยว 

ไมเ่ขา้ 
Universal 

เขา้ 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

9-12 AUG 2019 
วันแมแ่หง่ชาต ิ 14,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

22-25 AUG 2019 13,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

SEP -2019 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดี!ยว 

ไมเ่ขา้ 
Universal 

เขา้ 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

12-15 SEP 2019 12,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

OCT -2019 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดี!ยว 

ไมเ่ขา้ 
Universal 

เขา้ 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

3-6 OCT 2019 13,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

11-14 OCT 2019 
วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9 15,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

12-15 OCT 2019 
วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9 13,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

19-22 OCT 2019 13,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

24-27 OCT 2019 13,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 



 

  

 

NOV -2019 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดี!ยว 

ไมเ่ขา้ 
Universal 

เขา้ 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

21-24 NOV 2019 12,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

DEC -2019 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ พกัเดี!ยว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

7-10 DEC 2019 
วันรัฐธรรมนูญ 14,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

12-15 DEC 2019 13,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

19-22 DEC 2019 13,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

27-30 DEC 2019 
วันหยดุปีใหม ่ 14,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

28-31 DEC 2019 
วันหยดุปีใหม ่ 15,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 
30 DEC – 2 JAN 2020 

วันหยดุปีใหม ่ 16,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 
31 DEC – 3 JAN 2020 

วันหยดุปีใหม ่ 16,999.- เพิ!ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 

 

� ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บที!สนามบนิ 

� (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เด็กอายตุํ!ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 

    เด็กอายตุํ!ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด  1,000 บาท 

   ทารกอายตุํ!ากวา่ 2 ปี                                         ราคา  5,500 บาท 



 

  

 

 
***ทางบรษิทัมตี ั�ว Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครื!องเลน่) 

จําหนา่ย (ตอ้งมตี ั�ว ONEDAY PASS กอ่น) *** 
Universal Express Pass (เครื!องเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 

Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ํากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 
ราคาตั�ว Express หากตกลงซื�อบัตรกบัทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถคนืเงนิได ้หลงัจากชําระเงนิแลว้ 

เนื�องจากการซื�อบตัรเป็นการลอ๊คราคาตั�วกอ่นเดนิทาง บางครั�งหากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเริ�มตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 
บางครั�งหากมผีูต้อ้งการใชบ้ัตร Express ณ วันเดนิทางมาก ราคาอาจสงูถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   

 

เง ื!อนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท 
ชว่งเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที!จองทวัร ์/ สว่นที!เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 
 

อตัรานีLรวม   
� คา่ตั�วเครื�องบนิ และภาษีนํ�ามัน กรงุเทพฯ–กวัลาลัมเปอร–์สงิคโปร-์กรงุเทพฯ (ตั�วกรุ๊ป)  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  

� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ระบไุวใ้นรายการ  

� คา่ที�พัก 3 คนื  

� คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  

� คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่ง ๆ ตามรายการที�ไดร้ะบไุว ้ 

� คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที�เกดิขึ�นระหวา่ง
วันเดนิทางเทา่นั�นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

 
อตัรานีLไมร่วม   

� คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถที!ประเทศมาเลเซยี+สงิคโปรท์า่นละ 1500บาทตลอดทรปิ 

� คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร  

� คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 

� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

� คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที�นํ�าหนักเกนิ 20 กก.  

� คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%   

� บตัรยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 



 

  

 

 
**ขอสงวนสทิธิ{ ในการเปลี!ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลี!ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี!ยนไปบนิ Low Cost 
 

เอกสารที!ใชใ้นการเดนิทาง   
� หนังสอืเดนิทางที�มวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที�จะออกเดนิทาง 

� ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
เง ื!อนไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ั�วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนื!องจากคา่บรกิารที!สงิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื�องจากตั�วเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตั�วเทา่นั�น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง
ใด ๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ?ในการคนืเงนิทั �งหมดหรอืบางสว่น
ใหก้บัทา่น 

2. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ?ไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั�งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 

 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจากความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเที�ยวเอง 

 

6. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด 

 
 

หมายเหต ุ
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ?ที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์
และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนื�องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบ
เหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ?การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็
ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ?ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

� บรษัิทฯมสีทิธิ?ที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิ?ที�จะเลื�อนการ
เดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมื�อไมเ่ที�ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหัก
คา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะ
เป็นการชาํระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 



 

  

 

� บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอื�นๆที�อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 


