
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

โดยสายการบนิ Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) 

พกัทีส่งิคโปร ์1 คนื 
 เทีย่วสวนสนกุระดบัโลก Universal Studio (ไมร่วมคา่บตัร) 

 บนิเขา้มาเลเซยี // ออกสงิคโปร ์ ไมย่อ้นทาง  



 

 ชม THE JEWEL CHANGI ทีส่ดุแหง่การผสมผสานระหวา่ง

ธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 

 น ัง่กระเชา้เคเบ ิล้คาร ์ชมววิทีเ่ก็นต ิง้ ไฮแลนด  ์

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงกวัลาลมัเปอร  ์, ปุตราจายา่ ,มะละกา, ยะโฮว ์

 ถา่ยรปูคูเ่มอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 

 ชมโชวแ์สงสยีามคํา่คนืที ่Marina Bay Sand 
 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3* เก็นติง้ 1 คนื // ยะโฮว ์1 คนื // สงิคโปร ์1 คนื 

 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิ ทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – กวัลาลมัเปอร ์– ปุตราจายา – เก็นติง้ไฮแลนด ์ (-/L/-) 

06.00  น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้3 ประต1ู เคานเ์ตอร1์ สาย

การบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและอํานวย

ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
09.10  น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่

AK881 

12.25 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นทีต่ัง้ของ

หน่วยงานราชการ รวมถงึทําเนียบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพ

ฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแห่งใหม่

ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจําทีจ่ัตรุัสปุตรา โดยมฉีาก

หลงัเป็นมัสยดิปุตรา มสัยดิสชีมพ ู(Putra Mosque) มัสยดิแห่งเมอืง

ซึง่สรา้งจากหนิอ่อนสกีหุลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสี

ชมพู..มัสยดิอันงดงามยิง่ใหญ่และสถานทีทํ่างานของนายกรัฐมนตร ี

ตัง้อยู่เมอืงปุตราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมุสลมิ

ทนัสมัยทีส่ดุในโลก สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 15,000 คน  

ใชเ้ป็นสถานทีท่ีส่มัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพานวา

วาซนั สะพานสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ ซ ึง่มรีูปร่างประหนึง่ลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นต ิง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  

(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 10 RM / ใบ 
หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่ ึน้กระเชา้ เพราะฉะน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีม
กระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมนของสว่นตงัที่
จะนําไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 

 

นําทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ข ึน้สูย่อดเขาเก็นติง้  ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเชยีจะไดส้มัผัสปุย
เมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์ันหนาวเย็น (โปรดนําเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดบัชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณ

เขตตดิตอ่ของรัฐปาหัง และรัฐเซลงังอร์  อยู่สงูกว่าระดบัน้ําทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่าง

จากนครกวัลาลมัเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งดําเนนิดว้ยความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะห์

ตง ไดเ้ร ิม่ลงมอืตดัถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 

2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  



 

 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

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

***โรงแรม  ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

 

***อสิระอาหารเย็นที ่GENTING HIGHLAND *** 

จากน ัน้อสิระบนเก็นติง้ตามอธัยาศยั 
 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY 

TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 
 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่า่ง ๆ และยังมบี่อนคาสโินระดบัชาต ิทีไ่ดร้ับอนุญาต

จากรัฐบาลอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้ (สาํหรั บทา่นทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ทา่นสภุาพบุรุษ และ

สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายุตํา่กว่า 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ําลงัทาํการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

 

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

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

สมัผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีุณหภมูเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลา

สายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลบัสูส่ถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถ สูก่รุง

กวัลาลมัเปอร์   จากนัน้ ใหท้า่นไดช้มเมื องหลวงของมาเลเซยี กรงุกวัลาลมัเปอร ์  ซึง่เป็นเมอืงที่

ตัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่ม่น้ํา 2 สายตดักนั นําทา่นแวะถา่ยรูปกบัสญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร ์

ตกึปิโตรนสั  ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร จากนัน้นําทา่น ผ่านชม 

มสัยดิอาเหม็ด เก่าแกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี แวะถา่ยรูปกบั อนสุาวรยีท์หารอาสา  เพือ่ลํารกึ

เหตกุารณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะทีส่วยงาม  จากนัน้นํา

ทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการ่า ทีป่ระทบัของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผ่านชม อาคาร

สลุตา่น อบัดลุ ซามดั  ทีปั่จจุบันเป็นสถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซ ึง่

เป็นจัตรุัสทีรํ่าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก

และเป็นจุดเร ิม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวัตศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรมตะวันตก  

นําชมจตัรุสัดชัทส์แควร ์จุดศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ทีฮ่อลนัดาเขา้ยดึ

ครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสั ญลกัษณ์สาํคญัของการทอ่งเทีย่วเมอืงมะละกาจัตรุัสดตัชส์แควรต์ัง้อยู่บน

ถนนลกัษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายุกว่า 200 ปี มเีอกลกัษณ์

โดดเดน่ในการทาสแีดงปูนกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นย่านทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตวัอาคารและอฐิที่

ปูนถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยู่บนเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้

ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลอืเพยีงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวัตศิาสตรเ์พือ่ใหค้นรุ่นหลงัได ้

เรยีนรูเ้ทา่นัน้ ในยุคทีโ่ปรตเุกสปกครองมะละกาโบสถแ์ห่งนี้ชือ่ว่า NosaSenhora แตเ่ปลีย่นเป็น St. 

Paul เมือ่ชาวดตัชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีูปปั้นนักบุญฟรานซสิ เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ี

ชือ่เสยีงดา้นการเผยแผ่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิและมาเผยแผ่ศาสนาทีม่ะละกาถงึ 4 ครัง้

จนกระทัง่เสยีชวีติศพของนักบุญฟรานซสิจงึไดร้ับการฝังไวท้ีห่นา้โบสถแ์ห่งนี้กอ่นจะนําสง่ตอ่ไปยัง

ประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตเุกส  เอฟาโมซา่  ในยุคลา่อาณานคิม เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้ ถา่ยรูป

กบัเรอืสนิคา้โบราณจําลองจากตะวันตก เมอืงแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีซึง่เคยอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของฮอลนัดา โปรตเุกส และ อังกฤษ มากอ่น 

 จากนัน้นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงยะโฮวบ์ารร์ู ประตสููส่งิคโปร ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  



 

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม สงิคโปร ์- CITY TOUR – เมอรไ์ลออ้น  - วดัเจา้แมก่วนอมิ - UNIVERSAL STUDIO 

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

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้นําทา่นขา้มดา่นยะโฮวบ์าร ูเพือ่เดนิทางสู ่สงิคโปร ์

 

09.00  นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปร ์ซึง่ลอ้มรอบดว้ยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ชมถนนอลิ

ซาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น้ําสงิคโปร ์ทา่นสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์

ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทางอ่าวมารน่ิา มทีศันียภาพทีส่ายงาม 

โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนาม

ทเุรยีน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา่ ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของ

สงิคโปร ์ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก มทีศันียภาพทีส่ายงาม และเก็บ

ภาพความประทบัใจกบั “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งสาํรดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 

ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองค์

เสด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก  

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดทีม่ี

ชือ่เสยีงอย่างมาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทีย่วนับถอืว่าศกัด ิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อันศกัดิส์ทิธิใ์นองค์

เจา้แม่กวนอมินัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความสาํเร็จน่ันเอง วัดนี้สรา้งข ึน้กอ่นสงครามโลก

ครัง้ที ่2 ในปี 1884 โดยคนจนีทีอ่พยพมาตัง้รกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพือ่สกัการะเจา้แม่กวนอมิ 

และใชเ้ป็นศนูยก์ลางสาํหรับพบปะ พูดคยุ ประชมุ เรือ่งราวตา่ง ๆ จนกระทัง่เกดิสงครามโลก บรเิวณแห่ง

นี้ถกูระเบดิโจมตพีังพนิาศไปตามๆ กนั แตป่าฏหิารยิอ์ย่างยิง่ทีส่ถานทีป่ระดษิฐานเจา้แม่กวนอมิแห่งนี้

กลบัไม่ไดร้ับความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ทําใหห้ลายคนเชือ่ว่าเป็นเรือ่งความศกัดิส์ทิธิ ์หรอื

ปาฏหิารยิ ์

ผา่นชม  นํา้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยู่ทา่มกลางหมู่ตกึซนั

เทคซติี ้ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลว่าความสาํเร็จช ิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิ

ชาวฮ่องกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่ว่าถา้ไดเ้ดนิรอบ

ลานน้ําพุ และไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ รํ่ารวยตลอดปี  

10.00 น. รถโคช้ นําทา่นเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนกุของ เกาะเซ็นโตซา่ 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไมร่วมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซล) 

 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซือ้บตัรสวนสนกุเพิม่
โปรดแจง้ ณ เวลาทีจ่องทวัร ์หรอืแจง้ไมเ่กนิ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง 
 



 

 

***หากซือ้เพิม่แลว้ตอ้งการยกเลกิ  ตอ้งแจง้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 72 ช ัว่โมงเทา่น ัน้  

หลงัจากวนัออกเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิได ้ในทุกกรณี*** 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
 

 

 

 

 

ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คณุและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกบัประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ลกยังตอ้งต ะลงึ เปิดฉากความสนุกกบัยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ !! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กบัเครือ่งเลน่ 24 ชนดิโดย18 ชนดิ เป็นเครือ่งเลน่ที่

ออกแบบใหม่หรอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดงัแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกบัเครือ่งเลน่เขย่าขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลวัของเหลา่วญิญาณมัมมีจ่ะ

คบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไม่รูต้วั   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลบัไปสูยุ่คดกึดําบรรพห์ากใครลว่งลํ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทนัท ีเทา่นัน้ยังไม่พอ คณุยังไ ดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกบั 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแห่งนี้

โซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญ่และเจรญิทีส่ดุในอเมรกิา และตืน่ตาไปกบับรรยากาศ

แห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท์!คาเมร่า ! แอคชัน่!สรา้ง

โดย สตเีว่น สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตวับน

ทอ้งถนนแห่งนี้ โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์

4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ี้เทา่นัน้ นอกจากนี้ยังมมีุม ลดความหฤหรรษ์

มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทัว่ทกุ

มุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดด



 

เดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกขอใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศงประเทศ

สงิคโปร์สงิคโปร์!!!!!!  

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้เปิดใหมใ่หญ่

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

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

 จัดอันดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ํ้า สามารถ

บรรจุน้ําเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสตัวน้ํ์ากว่า 100,000 ตวั 

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลตา่งๆ ทัว่โลก 

 

*** หากไมส่นใจเทีย่วสวนสนุก 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 แซนดส์ สกาย พารค์นี้ถอืว่าเ ป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสงู 200 ม. 

บนสวนไดร้ับการตกแตง่อย่างสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารที่

หรูหรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังม ี “มารน่ีา เบย ์แซนดส์ ค าสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตวัอาคารอันโอ่อ่า

หรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จัดว่าเป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ 

ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมโีตะ๊พนัน

มากกว่า 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบลค๊แจ๊ค บา

คาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภตัตาคาร

มากมาย สาํหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาท ิ

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

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและ นํา้ ทีใ่หญท่ีส่ดุใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชี ือ่

วา่ Wonder Full การแสดงนี ้จดัข ึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที่

น ัง่หนัหนา้ออกทางอา่ว Marina 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก QUALITY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

วนัทีส่ ี ่  วดัพระเขีย้วแกว้ - Garden by the bay  - ถนนออรช์ารด์  - THE JEWEL CHANGI – 

กรงุเทพฯ (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

นําทา่นเดนิทางสูย่่านไชน่าทาวน์  ชมวดัพระเขีย้วแกว้  (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้

เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัย

ราชวงศถ์งั วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญ

สงิคโปร ์ (ประมาณ 1500 ลา้นบาท ) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็น

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html


 

พพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองค์

เจา้แม่กวนอมิ และใกลก้นัก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม       

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบั

ตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอย่างตอ่เนื่องแห่งชาติ

ของ Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์

นอกจากนี้ยังมทีางเดนิลอยฟ้ าเชือ่มตอ่กบั Super tree  คูท่ีม่คีวาม

สงูเขา้ดว้ยกนั มไีวส้าํหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สงูข ึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอัน

งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตสํ์าหรบั Super Tree 8 SGD

และคา่เขา้โดมอกี 28 SGD)  

13.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารจนี  

นําคณะอสิระชอ้ปป้ิง  ถนนออรช์ารด์  สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ลา่สดุ จะถกูนํามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุลําจะ ตอ้ง

มาผ่านที ่ทา่เรอืของสงิคโปร์ นี้เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้่าเป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามี

ศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงราย สองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, 

ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย     

   

 พเิศษ !! นําทา่นชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางทา่

อากาศยานชางง ีเกดิจากความร่วมมอืของ Changi Airport Group และ 

CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ี่เป็นทัง้ศนูยก์ลางแห่งการบนิ การช ้

อปป้ิง และการพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึง่โดดเดน่ดว้ยงานสถาปัตยกรรมลํ้าสมัยในแบบ

สถาปัตยกรรมสญัลกัษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้น

การออกแบบชือ่ดงัอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 

Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นทีป่รกึษาในการออกแบบ

เทอรม์นิอลแห่งนี้ 

THE JEWEL ถกูออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มพีืน้ทีท่ัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร 

แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดนิ 5 ชัน้ และชัน้ใตด้นิ 5 ชัน้ สามารถเชือ่มตอ่ไปยังเทอรม์นิอล 1-3 ได ้โดยจุด

กึง่กลางสดุของอาคารจะอลงัการดว้ยน้ําตกยักษ์ (Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมน้ํีาไหลพรั่งพรูลง

มาจากเพดาน สูแ่อ่งน้ําวนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 

 

โปรดดไูฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
          

……….น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก  ี

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

……….น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************* 
 “มากกวา่ความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 
หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ 

กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้  
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 

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 
วันหยุดมาฆบูชา 

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

13-16 FEB 2020 
13,999.- 

11,999.- 
เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

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 ์

14,999.- 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  จอย พกัเดีย่ว 



 

(พกัหอ้งคู)่ แลนด ์ 

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.- 

 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 

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

   ทารกอายุตํา่กวา่ 2 ปี                                         ราคา  5,500 บาท 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเครือ่งเลน่) 

จําหนา่ย (ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

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

Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ํากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซือ้บตัรกบัทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืเงนิได ้หลังจากชําระเงนิแลว้ 

เนื่องจากการซือ้บตัรเป็นการล๊อคราคาตั๋วกอ่นเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจํีานวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

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

 

หากทา่นสนใจตดักรุป๊หรอืทาํกรุป๊เหมา 

กรณุาตดิตอ่ผา่น AGENCY 

เง ือ่นไขการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท 
ชว่งเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–กวัลาลมัเปอร–์สงิคโปร-์กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนื  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข ึน้

ระหว่างวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 
 

 
 



 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทีป่ระเทศมาเลเซยี+สงิคโปรท์า่นละ 1500บาทตลอดทรปิ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   
 บัตรยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

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

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 
 

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่ว่ากรณีใด  ๆ
 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

 
4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี  
 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 

หมายเหต ุ

 เร ือ่งหอ้งพกัช่วงเทศกาล หอ้งพักทีล่กูคา้ระบตุอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรม

ตามขัน้ตอน ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลีย่นชนดิหอ้งพักของลกูคา้ ณ วันเขา้พัก แตท่างบรษัิทยนืยันวา่
จะเพยีงพอตอ่จํานวนลกูคา้ เชน่ 
Request สําหรับเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยับเตยีงใหช้ดิกัน 
Request สําหรับเตยีง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงนิเพิม่ ตาม

เงือ่นไขของโรงแรมทีจ่อง 
 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความ

รับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล 
ตา่งๆ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตาม

รายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุ
กรณี  
 



 

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมร่ับประทานอา หารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตาม

รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นได ้
ชําระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 


