
TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  1 MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วนั 2 คืน BY MH                                                                [GQ1KUL-MH002] 

 

 

 

 
 

ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัท่ียะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต | เลโก้ แลนด์ | มสัยิดปตุรา มสัยิดสีชมพ ู
สเุหร่าสีน า้เงิน | ตกึสลุตา่นอบัดลุซามดั | พระราชวงัอิสตานาเนการา | ตกึแฝดปิโตรนสั  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วัน 2 คืน  

เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน 2563  

เร่ิมต้นแนะน าเพยีง  11,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูมิ) – กวัลาลมัเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15) – ยะโฮร์บาห์รู - ช้อปปิง้
สินค้าแบรนด์ดงัท่ี ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต 

วนัท่ี 2. เตม็อิ่มสวนสนกุเลโก้แลนด์ 
วนัท่ี 3. มสัยิดปตุรา มสัยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน า้เงิน – อาคารสุลต่านอบัดลุซาหมดั - พระราชวงัอิสตานาเนการา – ตึกแฝด   

ปิโตรนาส - กวัลาลมัเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) (MH796: 22.00-23.10) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-
14.15) – ยะโฮร์บาห์รู - ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต 

09.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการ
บนิ มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก 

11.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี 
MH785 ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

14.15 น. เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร์ น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว (เวลา
ท่ีประเทศมาเลเซียเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่ เมืองยะโฮร์บาห์รู เป็นเมืองท่ีอยู่ทางใต้สดุของคาบสมทุรมลายู ในฐานะท่ีเป็นเขตเมืองใหญ่อนัดบั

สองของประเทศ ยะโฮร์บาห์รูเป็นศนูย์กลางทางการเงิน ศนูย์กลางการท่องเท่ียวอตุสาหกรรมและการท่องเท่ียว
ท่ีส าคญัส าหรับภาคใต้ของมาเลเซีย  

 จากนัน้น าทา่น ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัท่ี ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรค์แห่ง
การช้อปปิง้เสือ้ผ้า จากคอลเลคชัน่ แบรนด์เนมช่ือดงั และ 80 ดีไซเนอร์ชัน้น า ท่ีน่ีคณุจะได้พบกบัส่วนลดตัง้แต่ 
25-65% ทกุวนั 

 

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

 

วันที่ 2 เตม็อิ่มสวนสนุกเลโก้แลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
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 สมัผสัประสบการณ์สดุต่ืนเต้นขณะสู้กบัมงักรบินท่ี สวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND Malaysia 

: Theme Park) พบกบัเคร่ืองเล่นกว่า 70 ชนิด สไลเดอร์ การแสดง และจดุเท่ียวมากมายส าหรับครอบครัวและ
เด็กทุกวัย เย่ียมชมโซนในธีมต่าง ๆ ทัง้ 7 ของสวนสนุก ได้แก่ บีกินนิง (Beginning) เมืองจ าลองมินิแลนด์ 
(Miniland) โลกจินตนาการ (Imagination) เลโก้เทคนิค (Lego Technic) อาณาจกัรเลโก้ (Lego Kingdoms) 
ดินแดนผจญภยั (Land of Adventure) และเมืองเลโก้ (Lego City) เท่ียวเลโก้แลนด์ มาเลเซีย สวนสนกุระดบั
นานาชาติแห่งแรกของมาเลเซีย ชมสถานท่ีส าคญัช่ือดงัระดบัโลกในขนาดย่อส่วนท่ีต่อจากตวัต่อเลโก้ (แจก
คปูองรับประทานอาหารเพ่ือให้ทานเพลิดเพลินกบัสวนสนกุ) 

 ท่านสามารถเลือกซือ้แพ็คเก็จ สวนน า้เลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND® Malaysia Water Park) ตะลยุ
สวนน า้เลโก้แลนด์ สนุกสดุหว่ียงกบัสไลเดอร์และเคร่ืองเล่นมากมาย พร้อมกับโมเดลเลโก้กว่า 70 ชดุ (ไม่รวม
คา่เข้าชม Water Park ราคาประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท ) หรือ ซีไลฟ์ มาเลเซีย (Sea Life Malaysia) 

เอาใจคนรักเลโก้ (LEGO®) โดยเฉพาะ ด้านในคณุจะได้พบกบัหุน่จ าลองเลโก้ไซส์มินิ และเลโก้ท่ีตอ่ขึน้เป็นสตัว์
ทะเลสดุนา่รักอีกมากมาย (ไมร่วมคา่เข้าชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM หรือ 760 บาท) 

 

 
 เดนิทางสูเ่มือง กัวลาลัมเปอร์ (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 4.30 – 5 ชัว่โมง) เป็นทัง้เมืองหลวงของมาเลเซียและ

เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอีกด้วย ประชากรในเมืองมีความหลากหลายทัง้ทางเชือ้ชาติ  ศาสนาและ
วฒันธรรม แตค่วามแตกตา่งเหล่านีก้ลบัน ามาซึ่งความโดดเด่นและอตัลกัษณ์ของความเป็นชนเผ่าท่ีไม่เหมือน
ใคร ท าให้กวัลาลมัเปอร์เป็นเมืองท่ีมีท่ีเท่ียวครอบคลมุ ทัง้สไตล์จีน สไตล์แขก ตกึทรงโมเดิร์น หรือวดัไทยก็ยงัมี
เลย นอกจากนี ้การเดินทางในกัวลาลมัเปอร์ยงัง่ายและสะดวก ถนนสภาพดีมาก เราสามารถพบเห็นป่าไม้สี
เขียวกระจดักระจายทัว่บริเวณเมืองหลวง  

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

เทียบเท่า 
 
 

วันที่ 3 
มัสยดิปุตรา มัสยดิสีชมพู – สุเหร่าสีน า้เงนิ - อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวังอิส
ตานาเนการา - ตึกแฝดปิโตรนัส - กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ
(สนามบนิสุวรรณภูมิ) (MH796: 22.00-23.10) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตท่ีมีความงดงามประดจุเมืองเนรมิตเป็น
เมืองท่ีให้ความส าคญั กบัสิ่งแวดล้อม พลงังานสะอาดและเทคโนโลย่ีสมยัใหม่ และยงัเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย 
น าทา่นชมจตัรัุสปตุรา น าทา่นชมมสัยิดปตุรา มสัยิดสีชมพ ูมสัยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกหุลาบ ตัง้อยู่
ริมทะเลสาบปตุรา 

 น าท่านชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) เป็นสญัลกัษณ์ส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองปตุราจายา 
ประเทศมาเลเซีย ตัง้อยู่ริมทะเลสาบปตุราจายา ด้านหน้าของมสัยิดปตุรา คือ ปตุราสแควร์ (Putra Square) 
ลานกว้างแหง่นีมี้รูปดาว 13 แฉกหมายถึงรัฐทัง้ 13 ของมาเลเซีย มีธงของแตล่ะรัฐตัง้อยู่ตามแฉกตา่งๆ โดยตรง
กลางเป็นธงชาติมาเลเซีย นอกจากนีม้สัยิดปุตรายังมีหอคอยสูงท่ีสวยงามสร้างขึน้โดยได้รับอิทธิพลมาจาก
มสัยิดชีคโอมาร์ (Sheikh Omar mosque) ในกรุงแบกแดด โดยตวัหอคอยมีความสงูถึง 116 เมตร และยงัเป็น
หนึง่ในหอคอยท่ีสงูท่ีสดุในภมูิภาค มีห้ายอดเป็นสญัลกัษณ์ของเสาหลกัทัง้ห้าในศาสนาอิสลาม 

 
 สุเหร่าสีน า้เงิน (Blue Mosque) หรือช่ือเต็มๆคือ มสัยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อบัดลุ อาซิส ชาห์ เป็นหนึ่งใน

สถาปัตยกรรมทางศาสนาท่ีสวยงามท่ีสดุในมาเลเซียเลยก็ว่าได้ ความโอ่อ่าของสเุหร่าสีน า้เงินนีส้ามารถบอกได้
เลยวา่มองเห็นได้แตไ่กล ลกัษณะเดน่ของท่ีน่ีคือโดมสีน า้เงินขาวขนาดใหญ่ตรงกลางขนาบข้างไปด้วยเสามินา
เร็ต 4 เสา แลดสูงูชะลดูยิ่งกวา่ตกึสงูบางแหง่ก็วา่ได้ นอกจากนี ้ยงัมีหอคอยสเุหร่าท่ีสงูท่ีสดุในโลกอีกด้วย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านชม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ตัง้อยู่หน้าจตรัุสเมอร์เดกาและ



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -

  5 MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วนั 2 คืน BY MH                                                                [GQ1KUL-MH002] 

 

สโมสรรอยลัสลงังอร์ เอกลกัษณ์ของท่ีน่ีคือลกัษณะตวัอาคารท่ียาวและมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
แขกมวัร์ มีหอนาฬิกาท่ีสร้างขึน้เพ่ือเฉลิมฉลองวนัพระราชสมภพของพระราชินีวิคตอเรียแห่งองักฤษ จึงท าให้
เป็นท่ีมาของฉายา “บิก๊เบนแหง่มาเลเซีย” นอกจากนี ้อาคารสลุตา่นอบัดลุซาหมดัยงัมีความเก่าแก่ เพราะสร้าง
มากวา่ 100 ปีแล้ว ตัง้แตส่มยัท่ีมาเลเซียยงัอยูภ่ายใต้การปกครองขององักฤษ 

 
 จากนัน้น าท่านชม พระราชวังอิสตานาเนการา(Istana negara palace) พระราชวงัแห่งชาติของประเทศ

มาเลเซีย งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลงัการบนเนือ้ท่ีกว้างขวาง กว่า 100,000 ตาราง
เมตร พระราชวงัอิสตานาเนการา(istana negara palace) เป็นสถานท่ีประทบัของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยงั
ดีเปอร์ตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทองดูมลังเมลือง 
ทางเข้าด้านหน้ามีทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง นกัท่องเท่ียวสามารถไปแวะชมได้ทกุวนั แตส่ามารถถ่ายภาพได้
แคบ่ริเวณด้านหน้าพระราชวงัเทา่นัน้ 

 
 
 

น าท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Tower) สญัลกัษณ์ของเมืองกัวลาลมัเปอร์และประเทศ
มาเลเซีย สิ่งปลูกสร้างท่ีแสดงให้เห็นถึงความศิวิไลซ์ของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  เป็นตึกแฝดท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก สูงถึง 451.9 เมตร มีทัง้หมด 88 ชัน้ สูงตระหง่านสะท้อนแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันและ
ระยิบระยับด้วยแสงไฟประดบัตกแต่งในตอนกลางคืน แล้วรู้หรือไม่ว่า จริงๆแล้วตึกเปโตรนาสนัน้ได้รับแรง
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บนัดาลใจจากรูปทรงเลขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม (ไมร่วมคา่ขึน้ 28 USD)   
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

19.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH796 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง 
23.10 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภ์าพ พร้อมความประทบัใจ 

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 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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

วนัท่ี 07 – 09 กมุภาพนัธ์ 63 
วนัมาฆบชูา 

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

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

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

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

วนัท่ี 24 – 26 เมษายน 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผู้ ร่วมเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากทา่นท่ีต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไมไ่ด้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุมถ่ึง 18 ปี และไมไ่ด้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไปตา่งประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอยา่งต ่า 6 หน้า 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหน้าอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจ านวนคา่ทวัร์ พร้อมกบัเตรียมเอกสาร

สง่ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจัดเตรียมค่าทวัร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในสว่นของค่าที่พกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ เต็มจ านวนคา่ทวัร์ 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

วนัท่ี 01 –  03 พฤษภาคม 63 
วนัแรงงาน 

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

วนัท่ี 05 – 07 มิถนุายน 63 
วนัวิสาขบชูา 

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

วนัท่ี 19 – 21 มิถนุายน 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,000 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน*** 
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4. ส าหรับผู้โดยสารท่ีไมไ่ด้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซา่ให้ เมื่อผลวีซา่ผา่นแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนคา่มดัจ าทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสยีคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้คือคา่ธรรมเนียมในการมดั
จ าตัว๋ในกรณีที่ไมส่ามารถเดินทางได้ 

7. กรณีทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนคา่ทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
คา่ใช้จ่ายบางสว่นท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระคา่บริการในสว่นของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บคา่ใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้แล้วกบัทา่นเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไมส่ามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  คา่ตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการทวัร์ข้างต้น 

กรณีทา่นมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัลว่งหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออพัเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เทา่นัน้  

2.  คา่ที่พกัห้องละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเทา่ 
3.  คา่อาหาร คา่เข้าชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดินทาง 
5.  คา่น า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเ่กิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 กิโลกรัม] คา่ประกนัวินาศภยั
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินทา่นละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ 
** ลกูค้าทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมลู  
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือน้อยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 16 หรือมากกวา่ 75 ปี ** 
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 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  คา่ท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารตา่งด้าวตา่งๆ 
2. คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น คา่อาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์  
3.  คา่ภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  คา่ทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอ่ทา่น 
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