
โดยสายการบิน Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) 
พักที่สิงคโปร์ 1 คืน 

 เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร)
 บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์  ไม่ย้อนทาง
 นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวที่เก็นติง้ ไฮแลนด์

NIDN190759   
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 สมัผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร ์, ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว ์
 ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 
 ชมโชว์แสงสียามค่่าคืนที่ Marina Bay Sand 
 พักทีโ่รงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว์ 1 คืน // สิงคโปร์ 1 คืน 

 
โปรดดูราคาและไฟล์ทบิน ที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!! 

วันแรก สนามบินดอนเมือง – กวัลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด ์ (-/L/-) 

07.00  น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคาน์เตอร1์ สายการบิน Air Asia 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ่านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

09.25  น. เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ 
AK881 

12.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นท่ีตั้ง

ของหน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงาม
ราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวง
แห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจ าท่ีจัตุรัสปุตรา 
โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) มัสยิด
แห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา 
ท าเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามย่ิงใหญ่และสถานท่ีท างานของ

นายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยท่ีสุดใน
โลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน  
ใช้เป็นสถานท่ีท่ีสัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุด
แห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland  
ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
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ห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาด
ไม่เกิน 22x14x9 นิ้วไปดว้ยเพื่อเตรียมนของส่วนตังที่จะน าไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน) 
น าท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวท่ีสุดในเอเชียจะได้สัมผัส
ปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดน าเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) 
เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ใน
บริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 
เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินด้วยความยากล าบาก โดยราชา
คาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เร่ิมลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงด าเนินการ
สร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น Theme Park Hotel  

จากนั้นน าท่านเข้าสู่ท่ีพัก 
โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า  3 * 

***โรงแรม  ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ไมม่ีเตียงเสรมิ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 

 
***อิสระอาหารเย็นที่ GENTING HIGHLAND *** 

จากนั้นอิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย 

หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY 
TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ท่ีได้รับ
อนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น 
สล๊อตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(ส ำหรับท่ำนท่ีต้องกำรเข้ำคำสิโน ท่ำนสุภำพบุรุษ และ
สุภำพสตรีใส่ชุดสุภำพ เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 21 ปี ห้ำมเข้ำในคำสิโน)  
***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนี้ก่าลังท่าการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX 
WORLD *** 
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วันที่สอง  ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู   (B/L/D)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลา
อ าลาสายหมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถ สู่กรุง
กัวลาลัมเปอร์  จากนั้นให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองท่ี
ตั้งขึ้นท่ีบริเวณท่ีแม่น้ า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนคร
กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร จากนั้น
น าท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยท่ีสุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหาร
อาสา เพื่อล ารึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธา
รุณะท่ีสวยงาม  จากนั้นน าท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ท่ีประทับของสมเด็จพระ
รามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ท่ีปัจจุบันเป็นสถานท่ีของทาง
ราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีร าลึกถึงวันท่ีมาเลเซียได้ฉลองเอกราช
พ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมือง

หลวงแรกและเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยร่องรอย
อารยะธรรมตะวันตก  น าชมจัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วง
ระยะเวลา 154 ปี ท่ีฮอลันดาเข้ายึดครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของการท่องเที่ยว
เมืองมะละกาจัตุรัสดัตช์สแควร์ตั้งอยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารร้านค้าตึกแถว
แบบชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี 
salmon pink เป็นย่านท่ีมีสีสดสวยงามท้ังตัวอาคารและอิฐท่ีปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเท้า
ชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลือ
เพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เท่านั้น ในยุคที่
โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งนี้ชื่อว่า NosaSenhora แต่เปลี่ยนเป็น St. Paul เมื่อชาวดัตช์
เข้ามาปกครอง ด้านหน้ามีรูปปั้นนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier) ผู้มีชื่อเสียงด้าน
การเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครั้งจนกระท่ัง
เสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงได้รับการฝังไว้ท่ีหน้าโบสถ์แห่งนี้ก่อนจะน าส่งต่อไปยังประเทศ
อินเดีย ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแล้ว ถ่ายรูปกับ
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เรือสินค้าโบราณจ าลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซียซึ่งเคยอยู่ภายใต้การ
ปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน 

 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่เมืองยะโฮว์บาร์รู ประตูสู่สิงคโปร์ 
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม สิงคโปร์ - CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน  - วัดเจ้าแม่กวนอิม - UNIVERSAL STUDIO 
                   (ไม่รวมค่าบัตร) - มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้่าพ ุWonder Full (B/-/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
จากนั้นน่าท่านข้ามด่านยะโฮว์บารู เพ่ือเดินทางสู่ สิงคโปร ์

09.00  น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม
ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน 
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นคร่ึงสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มี
ทัศนียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วย
สถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภา
เก่า ซึ่งในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า 
การแสดงตลก มีทัศนียภาพท่ีสายงาม และเก็บภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูป
ปั้นช้างส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้าง
ความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งท่ีพระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก  
น่าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดนี้เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงอย่างมาก ท้ังชาวสิงคโปร์และนักท่องเท่ียวนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ความเช่ืออันศักดิ์สิทธ์ิใน
องค์เจ้าแม่กวนอิมนั้น  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความส าเร็จนั่นเอง วัดนี้สร้างขึ้นก่อน
สงครามโลกครั้งท่ี 2 ในปี 1884 โดยคนจีนท่ีอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือ
สักการะเจ้าแม่กวนอิม และใช้เป็นศูนย์กลางส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม เร่ืองราวต่าง ๆ 
จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่าง
ยิ่งท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย 
ท าให้หลายคนเช่ือว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือปาฏิหาริย์ 
ผ่านชม  น้่าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่
ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดย
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นักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถ้า
ได้เดินรอบลานน้ าพุ และได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี  

10.00 น. รถโค้ชน่าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล) 
OPTIONAL !!! หากต้องการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่มโปรดแจ้ง ณ เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 
7 วันก่อนการเดินทาง 

 
***หากซื้อเพิ่มแล้วต้องการยกเลิก  ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมงเท่านั้น 
หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 
 

 
 
 

 
ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครัว
จะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล 
สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18 ชนิด 
เป็นเครื่องเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อท่ีนี่โดยเฉพาะ !!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ท่ีสุด
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 ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจาก
ซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ ห รื อ ฝ่ า ย
วายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 
โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญท่ีมีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณ
มัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท าให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว   
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด าบรรพ์หากใครล่วงล้ า
เข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาด
โผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ !! 
 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจาก
ภาพยนตร์การ์ตูนเร่ืองมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยต้อนรับคุณ
เข้าสู่ป่าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และ
ตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
ไลท!์คาเมร่า! แอคชั่น!สร้างโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  
 โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏ
ตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมท้ัง
ชมภาพยนตร์ 4มิติ เร่ืองเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากท่ีนี้เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีมุม 
ลดความหฤหรรษ์มาท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับท่ีรอเสิร์ฟ
อาหารและเครือ่งดื่มจากท่ัวทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บน
เส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับให้คุณได้เพลิดเพลินกับ

การเย่ียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!การเย่ียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!  
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้่าเปิดใหม่ใหญ่
ที่สุดในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา 
ผู้ใหญ่ 39 SGD / เด็ก อายุต่่ากว่า 12ปี 29 SGD))    
 จัดอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ า 
สามารถบรรจุน้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 
100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ 
ท่ัวโลก 
 



 

DUO MAL-SIN 4D 3N (AK+TR/FD)                                                   Update: 07/01/2019 

*** หากไม่สนใจเที่ยวสวนสนุก สามารถเดินเล่นบริเวณเกาะเซ็นโตซ่า / เล่นคาสิโน / ช็อปปิ้งที่ห้าง VIVO / 
เดินเล่นที่หาด SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย 

จากนั้นอิสระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  
มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ 
The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ 23 SGD)  
 
 
 
 
 
 
เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือตั้งอยู่บนอาคารท้ัง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอย
ฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพื้นท่ีกว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง
200 ม. บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มี

ร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส 
คาสิโน” ท่ีตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็น
คาสิโนท่ีเต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลิน
ไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอด
เหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้

พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปปิ้งท้ังหลาย
สามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, 
Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน้่า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อ
ว่า Wonder Full การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลาน
ที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก QUALITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 3* 

วันที่สี่   วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden by the bay  - ถนนออร์ชาร์ด – กรุงเทพฯ (B/L/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) 
สร้างขึ้นเพื่อเป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง 
สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ท้ังหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้
ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยว
แก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรม
การตกแต่งที่สวยงาม       
จากนั้นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY   

อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชม
กับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ 

Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ท่ีมาเยือนสามารถมองเห็นสวนจาก
มุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าว
และสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ส่าหรับ Super Tree 8 SGDและค่าเข้า
โดมอีก 28 SGD)  

13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BOON TONG KEE ข้าวมันไก่ชื่อดัง ระดับ 5 ดาว 
น่าคณะอิสระช้อปปิ้ง ถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม
ห้างสรรพสินค้า ท่ีตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล า
จะ ต้องมาผ่านท่ี ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก 
เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง 
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย     
   

โปรดดูไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!! 
        

……….น. ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางก ี
……….น. ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบินที่ TR 868 / Air 

Asia เที่ยวบินที่ FD350 
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……….น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
******************* 

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้่ามันของสายบิน 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมจ่ีานวน ***ผูเ้ดินทาง 10 ท่านไม่มีหวัหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป 

(มีหัวหน้าทัวร์) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ของลูกค้า 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 
อัตราค่าบริการ 

**ส่าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
APR -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 
Universal 

เข้า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรือ 
FD350 

2030-2200 

5-8 APR 2019 
วันจักรี 

14,999.- 
9,999.- 

เพ่ิม 
1,850.- 

-4,500.- 4,900.- 

11-14 APR 2019 
วันสงกรานต์ 

14,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

12-15 APR 2019 
วันสงกรานต์ 

15,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

13-16 APR 2019 
วันสงกรานต์ 

15,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

18-21 APR 2019 
13,999.- 
9,999.- 

เพ่ิม 
1,850.- 

-4,500.- 4,900.- 
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25-28 APR 2019 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

MAY -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 
Universal 

เข้า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรือ 
FD350 

2030-2200 

2-5 MAY 2019 12,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

3-6 MAY 2019 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

10-13 MAY 2019 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

17-20 MAY  19 
วันหยุดวิสาขบูชา 

15,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

23-26 MAY 19 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

JUNE -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 
Universal 

เข้า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรือ 
FD350 

13-16 JUNE 2019 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 
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2030-2200 

JULY -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 
Universal 

เข้า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรือ 
FD350 

2030-2200 

4-7 JULY 2019 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

12-15 JULY 2019 
วันหยุดเข้าพรรษา 

14,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

13-16 JULY 2019 
วันหยุดเข้าพรรษา 

14,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

26-29 JULY 2019 
วันเฉลิมพระชมม์

พรรษา ร.10 
15,999.- 

เพ่ิม 
1,850.- 

-4,500.- 4,900.- 

AUG -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 
Universal 

เข้า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรือ 
FD350 

2030-2200 

9-12 AUG 2019 
วันแม่แห่งชาติ 

14,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

22-25 AUG 2019 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 
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SEP -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 
Universal 

เข้า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรือ 
FD350 

2030-2200 

12-15 SEP 2019 12,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

OCT -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 
Universal 

เข้า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรือ 
FD350 

2030-2200 

3-6 OCT 2019 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

11-14 OCT 2019 
วันคล้ายวันสวรรคต ร.

9 
15,999.- 

เพ่ิม 
1,850.- 

-4,500.- 4,900.- 

19-22 OCT 2019 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

24-27 OCT 2019 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

NOV -2019 
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  จอย พักเดี่ยว 
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(พักห้องคู่) แลนด์  

ไม่เข้า 
Universal 

เข้า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรือ 
FD350 

2030-2200 

21-24 NOV 2019 12,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

DEC -2019 

Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด์  
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 
Universal 

เข้า 
Universal 

AK881 
0925-1240 

TR868 
2200-2330 

หรือ 
FD350 

2030-2200 

7-10 DEC 2019 
วันรัฐธรรมนูญ 

14,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

12-15 DEC 2019 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

19-22 DEC 2019 13,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

27-30 DEC 2019 
วันหยุดปีใหม่ 

14,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

28-31 DEC 2019 
วันหยุดปีใหม่ 

15,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

 
30 DEC – 2 JAN 

2020 
วันหยุดปีใหม่ 

16,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 
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31 DEC – 3 JAN 

2020 
วันหยุดปีใหม่ 

16,999.- 
เพ่ิม 

1,850.- 
-4,500.- 4,900.- 

 
 

❖ ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
❖ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท 

    เด็กอายุต่่ากว่า 12 ป(ีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไมม่ีเตียงลด  1,000 บาท 
   ทารกอายุต่่ากว่า 2 ปี                                         ราคา  5,500 บาท 

 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น) 
จ่าหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) *** 

Universal Express Pass (เครื่องเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน 
Universal Express Unlimited Pass (ไม่จ่ากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ท่าน 

ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากช าระเงินแล้ว 
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจ านวนน้อยราคาอาจ
เร่ิมต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 

120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   
 

เงื่อนไขการจอง มัดจ่าท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท  

พร้อมส่งส่าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
 
 

อัตรานี้รวม   

❖ ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์–สิงคโปร-์กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
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❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าท่ีพัก 3 คืน  
❖ ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
❖ ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
❖ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการท่ี

เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อัตรานี้ไม่รวม   

❖ ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย+สิงคโปร์ท่านละ 1500บาทตลอดทริป 
❖ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ  
❖ ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน้ าหนักเกิน 20 กก.  
❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%   
❖ บัตรยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 
Flight Inter เปลี่ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนังสือเดินทางท่ีมีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง 
❖ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

เงื่อนไขการจองทัวร ์ 
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**** ไม่มีการคืนเงินมัดจ าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจาก

ค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย 
 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง

การเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ท้ังหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 

ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมา
ขาด  

 
4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิด

จากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 
 
 

หมายเหต ุ

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่
อาจแก้ไขไดแ้ละจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล 
ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตาม



 

DUO MAL-SIN 4D 3N (AK+TR/FD)                                                   Update: 07/01/2019 

รายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุก
กรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือน
การเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เท่ียวตามรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัด
จ าหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ
เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 


