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                      ก าหนดวันเดนิทาง :มกราคม - มีนาคม2563 (ทุกวันศุกร์– วันอาทติย์) 

**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงนิค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
วนัท่ี 1 
 

กรุงเทพฯ(สนามบนิดอนเมือง) - ยะโฮร์บารู (มาเลเซีย)– JB City Square 
                                                                                                                                  (เยน็) 
09.30น. พร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้3ประต2ู-4เคาน์เตอร์2–4

สายการบนิแอร์ เอเชียเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก  

12.00น.     ออกเดนิทางสู่สนามบนิยะโฮร์ บารู (มาเลเซีย) โดยสายการบนิแอร์ เอเชียเท่ียวบนิท่ีFD – 510 
 (น า้หนักโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน ท่านละ 20 กิโล) 
15.15น. เดนิทางถึงสนามบินยะโอร์ บารูประเทศมาเลเซีย หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร

เรียบร้อยแล้ว 
  (เวลาท้องถิ่นท่ีมาเลเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) 
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 ยะโฮร์ บารูมีช่ือเดมิวา่ ตนัจงุปเูตอรี (Tanjung Puteri) และ อิซกนัดาร์ปเูตอรี  (Iskandar Puteri) และ 
 เป็นท่ีรู้จกัในช่ือยอ่วา่ เจบี เป็นเมืองหลวงของรัฐยะโฮร์ ทัง้เป็นเมืองใหญ่อนัดบัท่ีสองของประเทศมาเลเซีย  
 ตัง้อยูท่างใต้สดุของคาบสมทุรมลายแูละใต้สดุของแผน่ดนิยเูรเชีย โจโฮร์บะฮ์รูมีประชากราว 1.4 ล้านคน  
 และอาจมีมากกวา่สองล้านคนหากนบัรวมกบัปริมณฑล ถือวา่มากเป็นอนัดบัสองของประเทศรองจาก 
 กวัลาลมัเปอร์ และภมูิภาคหบุเขากลงัทัง้นีป้ระชากรของสิงคโปร์และโจโฮร์บะฮ์รูขยายตวัเพิ่มขึน้เป็น  
 7 ล้านคน สืบเน่ืองจากการเตบิโตของสามเหล่ียมเศรษฐกิจซีโจรี (SIJORI Growth Triangle)  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JBCity Squareเป็น shopping center ขนาดใหญ่ในยะโฮร์บาห์รู ตัง้อยูเ่กือบใต้สดุของแหลมมลาย ู  
ใกล้กบั JB Sentral (ศนูย์กลางเดนิรถ) และดา่นพรมแดนข้ามไปสิงคโปร์ จากในห้างเราสามารถเดนิผา่น  
ทางเช่ือมเข้าไปท่ีดา่น CIQ ได้เลย 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (1) 
            นําทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมCRYSTAL CROWN HOTELหรือระดบัเทียบเทา่3 ดาว 
วนัท่ี 2 
 

                                         Lego Land (เตม็วัน)                                                       (เช้า/- /เยน็) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.2madames.com/legoland-johor-bahru/&psig=AOvVaw1JR3xUqWH2cEEfqNMttAdX&ust=1575434903502315
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 สวนสนุกเลโก้แลนด์ (Legoland)เพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเลน่สดุมนัหลากหลายรูปแบบร่วมกนัได้ทัง้ครอบครัว 
ตามหาสมบตัท่ีิหายไป และกระโดดขึน้เรือเพ่ือไปยงัดนิแดนแหง่การผจญภยั จากนัน้ไปมนักบัรถไฟเหาะมงักร หรือ
ลองนัง่ม้าหมนุเมอร์ลินในอาณาจกัรเลโก้ นอกจากนีค้ณุยงัสามารถไปยิงระเบดินํา้ท่ีโซน Lego Technic หรือจะไป
หมนุอยูใ่น Technic Twister กบัการสวมบทนกับนิเพ่ือขบัเคร่ืองบนิของคณุเองหรือเรียนขบัรถท่ี Lego City 

 (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการเที่ยวชม)  
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (3) 
             นําทา่นเดนิทางเข้าสูโ่รงแรมCRYSTAL CROWN HOTEL หรือระดบัเทียบเทา่3 ดาว 
วนัท่ี 3 
 

Glass Temple - ยะโฮร์ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – Danga Bay - ช้อปป้ิง- ยะโฮร์บารู – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) 
           (เช้า/กลางวัน/-) 
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรมที่พัก(4) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glass Temple เป็นหนึง่ในวดัฮินดท่ีูเก่าแก่ท่ีสดุของยะโฮร์บารู ให้ทา่นเย่ียมชมความสวยงามการตกแตง่ของวดัท่ี 
ใช้กระจกในการตกแตง่ 

 Danga Bayชายหาดท่ีได้ขึน้ช่ือวา่สวยท่ีสดุในยะโฮร์ บารู คล้ายชายหาดพทัยา ทา่นจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมือง
ยะโฮร์ บารู ในชว่งวนัหยดุพกัผอ่น จะมีผู้คนเดนิทางมาเป็นจํานวนมาก  

 กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) 
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 ยะโฮร์ พรีเม่ียม เอ้าท์เล็ตเป็นสวรรค์แหง่การช้อปปิง้เสือ้ผ้า จากคอลเลคชัน่แบรนด์เนมช่ือดงั และ  
 80 ดีไซเนอร์ชัน้นํา ท่ีน่ีคณุจะได้พบกบัสว่นลดตัง้แต ่25-65% ทกุวนั 

 (อาหารเยน็ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อไม่เสียเวลาในการช้อปป้ิง)  
 ได้เวลาอันสมควร นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยะโฮร์ บารู  
19.20 น.      ออกเดนิทางสู่กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)โดยสายการบนิแอร์ เอเชียเท่ียวบนิท่ีAK – 1807  
                 (น า้หนักโหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน ท่านละ 20 กิโล) 
20.40น.         เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ 

/////*****/////*****/////*****/////*****///// 
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อัตราค่าบริการ : Leo 1 
มาเลเซีย - เลโก้ แลนด์ 

3 วัน / 2 คืน (FD/AK) 
Period ผู้ใหญ่ 2 – 3 ท่าน เดก็ ต ่ากว่า 12 ปี  

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(มีเตียงเสริม) 

เดก็ ต ่ากว่า 12 ปี  
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน 

(ไม่มีเตียงเสริม) 

พักเดี่ยว 

17 – 19 Jan 63 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,000.- 
7 – 9Feb 63 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,000.- 
14 – 16Feb 63 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,000.- 
21 – 23Feb 63 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,000.- 
6 – 8Mar 63 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,000.- 
13 – 15Mar 63 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,000.- 
20 – 22Mar 63 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,000.- 
27 – 29Mar 63 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,000.- 
17 – 19Apr 63 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,000.- 
24 – 26Apr 63 16,999.- 16,999.- 16,499.- 3,000.- 

 
***เงื่อนไขส าหรับการจองทัวร์*** 
1. **ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงนิค่าทวัร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
2. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 10 ทา่น ขึน้ไป ออกเดนิทาง (ไม่มีหวัหน้าทวัร์เดนิทางพร้อมคณะจากเมืองไทย, มีไกด์ท้องถ่ิน 
คอยดแูล ณ มาเลเซีย) 
3. คณะจองจํานวนผู้ใหญ่ 15 ทา่น ขึน้ไป ออกเดนิทาง (มีหวัหน้าทวัร์เดนิทางพร้อมคณะจากเมืองไทย)  
4. ตัว๋เคร่ืองบนิเป็นราคาโปรโมชัน่ของสายการบนิ ต้องทําการจองพร้อมหน้าพาสและเม่ือท่ีนัง่คอนเฟิร์ม ต้องทําการ 

จา่ยเงินคา่ทวัร์เตม็จํานวนทนัที และเม่ือออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกการเดนิทางได้  
อัตราค่าบริการรวม 
*คา่ตัว๋เคร่ืองบนิไป-กลบั (กรุงเทพฯ-ยะโฮร์ บารู-กรุงเทพฯ) ชัน้ทศันาจรตามรายการ (กรณีอยูต่อ่ต้องเสียคา่เปล่ียนแปลง  
หรือต้องซือ้ตัว๋เด่ียวทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขสายการบนิ) และภาษีสนามบนิทกุแหง่  
*คา่ท่ีพกัตามท่ีระบใุนรายการระบ ุพกัห้องละ 2 ทา่น (กรุณาระบลุกัษณะห้องท่ีทา่นต้องการ เพ่ือความสะดวกสบาย  
ของตวัทา่นเอง : Twin = ห้อง 2 เตียง : Double = ห้อง 1 เตียงใหญ่ : Single = ห้องเตียงเดี่ยว : Triple = ห้อง 3 เตียง :  
หากไมมี่การระบทุางบริษัทฯ ขออนญุาตจิดัเป็นเตียง Twin ให้กบัทา่น 
*คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามท่ีระบใุนรายการ (หากทา่นไมท่านอาหารมือ้ใดมือ้หนึง่ ไมส่ามารถคืนเงินได้)  
*คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตา่งๆ ตามท่ีระบใุนรายการ  
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*คา่นํา้หนกักระเป๋าเดนิทางทา่นละ ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
*คา่มคัคเุทศก์คอยบริการตลอดการเดนิทาง  
*คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางทา่นละไมเ่กิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทัง้นีย้อ่มอยูใ่น 
ข้อจํากดัท่ีมีการตกลงไว้กบับริษัทประกนัชีวิต  
 
อัตราค่าบริการไม่รวม  
**ไม่รวมทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ช าระพร้อมเงนิค่าทัวร์ 1,000 บาท / ผู้โดยสาร 1 ท่าน** 
*คา่ทําหนงัสือเดนิทางไทยและคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ ถือหนงัสือเดนิทางตา่งชาติ  
*คา่อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ 
*คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางท่ีมีนํา้หนกัเกิน 20 กิโลกรัม 

*คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด , คา่โทรศพัท์, คา่มินิบาร์ ฯลฯ 

*คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% คดิจากยอดบริการ  
 
เงื่อนไขการจอง  
1. มดัจําทา่นละ 5,000 บาท พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนงัสือเดนิทางมาท่ีบริษัทฯ  
2. สว่นท่ีเหลือชําระก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 15 - 20 วนั  
 
เงื่อนไขยกเลิกการจอง 
เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมชัน่ เม่ือจองทวัร์ชําระเงินคา่จองคา่ทวัร์แล้ว ไมส่ามารถยกเลิก เล่ือน ขอคืนเงิน ได้ทกุ
กรณี และกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏิเสธมิให้เดนิทางออก หรือ เข้าประเทศท่ีระบไุว้ ใน
รายการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคา่ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึง เม่ือทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว 
ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมเ่ดนิทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่นสละสิทธ์ิ ไมอ่าจเรียกร้องคา่บริการและ
เงินมดัจาคืน ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
 
หมายเหตุ 
1.บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2.บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของ 
ทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้าหรือ 
จากอบุตัิเหตตุา่งๆ 
3.หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีท่านได้ 
ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
4.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง 
ไมถ่กูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
5.รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกัใน 
   ตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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6.ราคานีคิ้ดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจบุนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสงูขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบินตาม 
สถานการณ์ดงักลา่ว 
7.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ลา่ช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน,  
บริษัทฯขนสง่ หรือหน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์อื่นทดแทนให้ แตจ่ะไมค่ืนเงิน 
ให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 
8.มคัคเุทศก์ พนกังานและตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย 
ผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเท่านัน้ 
9.หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง 
สายการบิน จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหานี ้
โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บคา่นํา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึน้ก่อนวนัเดินทาง 
11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอนัเน่ืองมาจากสาเหตตุา่งๆ 
12.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน,  
การก่อจลาจล, ภยัธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
13.บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และอบุตัเหตจุากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง  
14.เม่ือท่านตกลงาชําระเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดกบัทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง 
ตา่งๆ ทัง้หมด 
15.รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้สํารองโรงแรมท่ีพกัในตา่งประเทศ.  
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบใุนโปรแกรม 
16.การจดัการเร่ืองห้องพกั เป็นสิทธ์ิของโรงแรมในการจดัห้องให้กบักรุ๊ปท่ีเข้าพกั โดยมีห้องพกัสําหรับผู้สบูบหุร่ี/ปลอดบหุร่ีได้  
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ เข้าพกั ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไมส่ามารถ 
รับประกนัได้  
17.ผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีท่ีผู้ เดินทาง 
ไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน 
รายการท่องเท่ียวอนัเน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอ่ไปในทางผิดกฎหมาย, การหลบหนี, เข้าออกเมือง, เอกสารเดินทางไมถ่กูต้อง  
หรือการถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 
18.สภาพการจราจรในช่วงวนัเดินทางตรงกบัวนัหยดุเทศกาลของตา่งประเทศ หรือวนัเสาร์, อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจะทําให้เวลา 
ในการท่องเท่ียวและช้อปปิง้แตล่ะสถานท่ีน้อยลง โดยเป็นดลุยพินิจของมคัคเุทศก์ และคนขบัรถในการบริหารเวลา ซึง่อาจจะขอ 
ความร่วมมือจากผู้ เดินทางในบางครัง้ท่ีต้องเร่งรีบ เพ่ือให้ได้ท่องเท่ียวตามโปรแกรม  
19.การบริการของรถบสันําเท่ียว ตามกฎหมายของตา่งประเทศ สามารถให้บริการวนัละ 10 ชัว่โมง ในวนันัน้ๆ มิอาจเพ่ิมเวลาได้ โดย 
     มคัคเุทศก์และคนขบัรถจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพการจราจรวนัท่ีเดินทางนัน้ๆ เป็นหลกั จงึขอ 
สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเท่ียวตามสถานท่ีในโปรแกรมการเดินทาง 
 

***เน่ืองจากสภาวะน า้มันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึน้ ท าให้สายการบนิอาจมีการปรับราคาภาษีน า้มันขึน้ในอนาคต  
ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าภาษีน า้มันเพิ่มตามความเป็นจริง 


