
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัที่ยะโฮรพ์รเีมียรเ์อาทเ์ลต | เลโก ้แลนด ์| มสัยิดปตุรา มสัยิดสชีมพู 
สเุหรา่สนี า้เงิน | ตกึสลุต่านอบัดลุซามดั | พระราชวงัอิสตานาเนการา | ตกึแฝดปิโตรนสั  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วัน 2 คนื  
เดนิทาง มกราคม – มถุินายน 2563  

เร่ิมต้นแนะน าเพียง  11,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมิู) – กัวลาลมัเปอร(์สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15) – ยะโฮรบ์าหรู์ - ชอ้ปป้ิง
สนิคา้แบรนดด์งัท่ี ยะโฮรพ์รเีมียรเ์อาทเ์ลต 

วนัท่ี 2. เต็มอ่ิมสวนสนกุเลโกแ้ลนด ์
วนัท่ี 3. มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหรา่สีน  า้เงิน – อาคารสลุต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวังอิสตานาเนการา – ตึกแฝด   

ปิโตรนาส - กวัลาลมัเปอร(์สนามบนิมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ(สนามบนิสวุรรณภมู)ิ (MH796: 22.00-23.10) 



 
 
 
 
 
 

 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-
14.15) – ยะโฮรบ์าหรู์ - ช้อปป้ิงสินค้าแบรนดดั์งที ่ยะโฮรพ์รีเมยีรเ์อาทเ์ลต 

09.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์M เช็คอินกรุป๊ของสายการ
บิน มาเลเซียแอรไ์ลน ์(Malaysia Airline) โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

11.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี 
MH785 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

14.15 น. เดินทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติกวัลาลมัเปอร ์น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ (เวลา
ท่ีประเทศมาเลเซียเรว็กวา่ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
 เดินทางสู ่เมืองยะโฮรบ์าหรู์ เป็นเมืองท่ีอยูท่างใตส้ดุของคาบสมุทรมลายู ในฐานะท่ีเป็นเขตเมืองใหญ่อนัดบั

สองของประเทศ ยะโฮรบ์าหรู์เป็นศูนยก์ลางทางการเงิน ศนูยก์ลางการทอ่งเท่ียวอุตสาหกรรมและการทอ่งเท่ียว
ท่ีส  าคญัส  าหรบัภาคใตข้องมาเลเซีย  

 จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดด์งัท่ี ยะโฮรพ์รีเมียรเ์อาทเ์ลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรคแ์ห่ง
การชอ้ปป้ิงเสือ้ผา้ จากคอลเลคชั่น แบรนดเ์นมช่ือดงั และ 80 ดีไซเนอรช์ัน้น า ท่ีน่ีคณุจะไดพ้บกบัสว่นลดตัง้แต่ 
25-65% ทกุวนั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พัก KSL RESORT หรือ GRAND PARAGON HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

วันที ่2 เตม็อิ่มสวนสนุกเลโก้แลนด ์– กัวลาลัมเปอร ์
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 



 
 
 
 
 
 

 

 สมัผสัประสบการณส์ดุต่ืนเตน้ขณะสูก้ับมังกรบินท่ี สวนสนุกเลโก้แลนด ์มาเลเซีย (LEGOLAND Malaysia 

: Theme Park) พบกับเครื่องเลน่กวา่ 70 ชนิด สไลเดอร ์การแสดง และจุดเท่ียวมากมายส าหรบัครอบครวัและ
เด็กทุกวัย เยี่ยมชมโซนในธีมต่าง ๆ ทัง้ 7 ของสวนสนุก ไดแ้ก่ บีกินนิง (Beginning) เมืองจ าลองมินิแลนด์ 
(Miniland) โลกจินตนาการ (Imagination) เลโก้เทคนิค (Lego Technic) อาณาจักรเลโก้ (Lego Kingdoms) 
ดินแดนผจญภยั (Land of Adventure) และเมืองเลโก ้(Lego City) เท่ียวเลโกแ้ลนด ์มาเลเซีย สวนสนุกระดับ
นานาชาติแห่งแรกของมาเลเซีย ชมสถานท่ีส  าคญัช่ือดงัระดับโลกในขนาดย่อสว่นท่ีต่อจากตวัต่อเลโก้ (แจก
คปูองรบัประทานอาหารเพื่อใหท้านเพลดิเพลนิกบัสวนสนกุ) 

 ทา่นสามารถเลือกซือ้แพ็คเก็จ สวนน ้าเลโก้แลนด ์มาเลเซีย (LEGOLAND® Malaysia Water Park) ตะลยุ
สวนน า้เลโกแ้ลนด ์สนกุสดุหวี่ยงกบัสไลเดอรแ์ละเครื่องเลน่มากมาย พรอ้มกับโมเดลเลโกก้วา่ 70 ชุด (ไม่รวมค่า
เขา้ชม Water Park ราคาประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท ) หรือ ซีไลฟ์ มาเลเซีย (Sea Life Malaysia) 

เอาใจคนรกัเลโก ้(LEGO®) โดยเฉพาะ ดา้นในคณุจะไดพ้บกบัหุน่จ าลองเลโกไ้ซสมิ์นิ และเลโกท่ี้ตอ่ขึน้เป็นสตัว์
ทะเลสดุนา่รกัอีกมากมาย (ไม่รวมคา่เขา้ชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM หรอื 760 บาท) 

 

 
 เดินทางสูเ่มือง กัวลาลัมเปอร ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชั่วโมง) เป็นทัง้เมืองหลวงของมาเลเซียและ

เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอีกด้วย ประชากรในเมืองมีความหลากหลายทัง้ทางเชือ้ชาติ ศาสนาและ
วฒันธรรม แต่ความแตกต่างเหลา่นีก้ลบัน ามาซึ่งความโดดเดน่และอัตลกัษณข์องความเป็นชนเผา่ท่ีไม่เหมือน
ใคร ท าใหก้วัลาลมัเปอรเ์ป็นเมืองท่ีมีท่ีเท่ียวครอบคลมุ ทัง้สไตลจี์น สไตลแ์ขก ตกึทรงโมเดิรน์ หรือวดัไทยก็ยงัมี
เลย นอกจากนี ้การเดินทางในกัวลาลมัเปอรย์งัง่ายและสะดวก ถนนสภาพดีมาก เราสามารถพบเห็นป่าไม้สี
เขียวกระจดักระจายทั่วบรเิวณเมืองหลวง  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พัก FURAMA HOTEL BUKIT BINTANG , VERDANT HILL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ 

เทียบเท่า 
 
 

วันที ่3 
มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน า้เงนิ - อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวังอิส
ตานาเนการา - ตึกแฝดปิโตรนัส - กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ
(สนามบนิสุวรรณภูม)ิ (MH796: 22.00-23.10) 



 
 
 
 
 
 

 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสูเ่มือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตท่ีมีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็น

เมืองท่ีใหค้วามส าคญั กับสิ่งแวดลอ้ม พลงังานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยงัเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรฐัมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามในนครแหง่ใหม่ของมาเลเซีย 
น าทา่นชมจัตรุสัปุตรา น าท่านชมมสัยิดปตุรา มสัยิดสชีมพ ูมัสยิดแหง่เมืองซึ่งสรา้งจากหินอ่อนสกีหุลาบ ตัง้อยู่
รมิทะเลสาบปตุรา 

 น าท่านชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) เป็นสญัลกัษณส์  าคญัแห่งหนึ่งของเมืองปตุราจายา 
ประเทศมาเลเซีย ตัง้อยู่ริมทะเลสาบปุตราจายา ดา้นหนา้ของมัสยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร ์(Putra Square) 
ลานกวา้งแหง่นีมี้รูปดาว 13 แฉกหมายถึงรฐัทัง้ 13 ของมาเลเซีย มีธงของแตล่ะรฐัตัง้อยูต่ามแฉกตา่งๆ โดยตรง
กลางเป็นธงชาติมาเลเซีย นอกจากนีม้ัสยิดปุตรายังมีหอคอยสูงท่ีสวยงามสรา้งขึน้โดยไดร้บัอิทธิพลมาจาก
มสัยิดชีคโอมาร ์(Sheikh Omar mosque) ในกรุงแบกแดด โดยตวัหอคอยมีความสงูถึง 116 เมตร และยงัเป็น
หนึ่งในหอคอยท่ีสงูท่ีสดุในภมิูภาค มีหา้ยอดเป็นสญัลกัษณข์องเสาหลกัทัง้หา้ในศาสนาอิสลาม 

 
 สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเต็มๆคือ มัสยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิส ชาห ์เป็นหนึ่งใน

สถาปัตยกรรมทางศาสนาท่ีสวยงามท่ีสดุในมาเลเซียเลยก็วา่ได ้ความโอ่อ่าของสเุหรา่สนี  า้เงินนีส้ามารถบอกได้
เลยว่ามองเห็นไดแ้ตไ่กล ลกัษณะเด่นของท่ีน่ีคือโดมสีน า้เงินขาวขนาดใหญ่ตรงกลางขนาบขา้งไปดว้ยเสามินา
เรต็ 4 เสา แลดสูงูชะลดูยิ่งกวา่ตกึสงูบางแหง่ก็วา่ได ้นอกจากนี ้ยงัมีหอคอยสเุหรา่ท่ีสงูท่ีสดุในโลกอีกดว้ย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   



 
 
 
 
 
 

 

 น าท่านชม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ตัง้อยู่หนา้จตุรสัเมอรเ์ดกาและ
สโมสรรอยลัสลงังอร ์เอกลกัษณข์องท่ีน่ีคือลกัษณะตวัอาคารท่ียาวและมีความงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
แขกมัวร ์มีหอนาฬิกาท่ีสรา้งขึน้เพ่ือเฉลิมฉลองวนัพระราชสมภพของพระราชินีวิคตอเรยีแห่งอังกฤษ จึงท าให้
เป็นท่ีมาของฉายา “บิ๊กเบนแห่งมาเลเซีย” นอกจากนี ้อาคารสลุต่านอบัดลุซาหมดัยงัมีความเก่าแก่ เพราะสรา้ง
มากวา่ 100 ปีแลว้ ตัง้แตส่มยัท่ีมาเลเซียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ 

 
 จากนัน้น าท่านชม พระราชวังอิสตานาเนการา(Istana negara palace) พระราชวังแห่งชาติของประเทศ

มาเลเซีย งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลงัการบนเนือ้ท่ีกวา้งขวาง กว่า 100,000 ตาราง
เมตร พระราชวงัอิสตานาเนการา(istana negara palace) เป็นสถานท่ีประทบัของสมเด็จพระราชาธิบดี หรอืยงั
ดีเปอรต์วนอากงของประเทศมาเลเซีย ตวัพระราชวงัเป็นกลุม่อาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสทีองดมูลงัเมลอืง ทางเขา้
ดา้นหนา้มีทางเขา้พิเศษหลายเสน้ทาง นักท่องเท่ียวสามารถไปแวะชมไดทุ้กวัน แต่สามารถถ่ายภาพไดแ้ค่
บรเิวณดา้นหนา้พระราชวงัเทา่นัน้ 

 
 
 

น าท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Tower) สญัลกัษณ์ของเมืองกัวลาลมัเปอรแ์ละประเทศ
มาเลเซีย สิ่งปลูกสรา้งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความศิวิไลซข์องประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เป็นตึกแฝดท่ีสูง
ท่ีสดุในโลก สงูถึง 451.9 เมตร มีทัง้หมด 88 ชัน้ สงูตระหงา่นสะทอ้นแสงอาทิตยใ์นตอนกลางวนัและระยิบระยบั



 
 
 
 
 
 

 

ดว้ยแสงไฟประดบัตกแต่งในตอนกลางคืน แลว้รูห้รือไม่ว่า จริงๆแลว้ตึกเปโตรนาสนัน้ไดร้บัแรงบนัดาลใจจาก
รูปทรงเลขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม (ไม่รวมคา่ขึน้ 28 USD)   

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร   

19.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี MH796 ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภมูิ โดยสวสัด์ิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วัน 2 คืน BY MH 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตยีง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดีย่ว 
ท่านละ 

วนัท่ี 17 – 19 ม.ค. 63 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 9,000.- 

วนัท่ี 07 – 09 ก.พ. 63 
วนัมาฆบูชา 

12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

วนัท่ี 15 – 17 ก.พ. 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

วนัท่ี 06 – 08 มี.ค. 63 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 9,000.- 



 
 
 
 
 
 

 

ราคาทัวรข้์างตน้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์้องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ี่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตท่่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัตา่งๆท่ี
ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านท่ีตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบนิอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางท่ีอายุไมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต  ่า 6 หนา้ 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียมเงินเตม็จ านวนคา่ทวัร ์พรอ้มกบัเตรียมเอกสาร

สง่ใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส์่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในสว่นของคา่ท่ีพกัและตั๋วเครื่องบนิมิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
 

วนัท่ี 03 – 05 เม.ย. 63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 9,000.- 

วนัท่ี 24 – 26 เม.ย. 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 
วนัท่ี 01 –  03 พ.ค. 63 
วนัแรงงาน 

13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 9,000.- 

วนัท่ี 05 – 07 มิ.ย. 63 
วนัวิสาขบูชา 

12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

วนัท่ี 19 – 21 มิ.ย. 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

***ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลับ) ท่านละ 5,000 ราคานี้รวมรายการทัวร ์ต๋ัวเคร่ืองบนิ*** 



 
 
 
 
 
 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30 วนั คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ เตม็จ านวนคา่ทวัร ์
3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย่ื้นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผา่นแลว้มีการยกเลิกการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษัิทฯจะท าการเล่ือนการ
เดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีท่ีไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้  าระคา่ทัวรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คืนคา่ทวัรห์รือมดัจ าให ้แตท่างบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการหัก
คา่ใชจ้่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ หรือไดช้  าระคา่บริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกัเก็บค่าใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ีไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมคื่นคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ท่ีนั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอร์
สนามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2.  คา่ท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามท่ีระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบรษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดนิทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบนิ [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบนิไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรมั / เจ็ตสตารแ์อรเ์วย ์25 กิโลกรมั] คา่ประกันวนิาศภัย
เครื่องบนิตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 



 
 
 
 
 
 

 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เน่ือง 2 แสน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท ์ 
3.  คา่ภาษีน า้มนั ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบนิ 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน 
5.  ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 

 

 


