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เท ีย่วไฮไลทท์ ัง้ 2 ประเทศ  หาดใหญ่  ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด์   
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เก็นติง้ ไฮแลนด์  กวัลาลัมเปอร์  มะละกา  ยะโฮบารู  สงิคโปร์  เกาะเซ็นโตซา่  
ยูนเิวอร์แซล สตูดโิอ  ชมเมอืงสงิคโปร์  ช็อปป้ิง  กลับจากสงิคโปร์ 

 บนิเขา้ทีห่าดใหญ ่/ บนิออกจากสงิคโปร ์(ไม่ยอ้นทาง) 
 สมัผสัอากาศบรสิทุธ ิ ์“ปีนงัฮลิล”์ 
 ชมเมอืงในหมอก “เก็นต ิง้ไฮแลนด”์ 
 ชมิสกุ ีเ้ห็ดเลศิรส เมอืงคาเมรอ่น ไฮแลนด ์
 สมัผสับรรยากาศ ธรรมชาตอินัสดชืน่ทีค่าเมรอ่นไฮแลนด ์
 ดชัสส์แควร ์@ มะละกา เมอืงมรดกโลก 
 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (ไม่รวมคา่บตัร) 
พเิศษ ! ล ิม้รส ขา้วมนัไกไ่หหล ารา้น Boon Tong kee 
ชมโรงแรมและคาสโินหร ูMARINA BAYS SAND 
 

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3-4*  ปีนงั 1 คนื /คาเมร่อนไฮแลนด ์ 1 คนื 

/  เก็นติง้ไฮแลนด ์ 1 คนื / มะละกา 1 คนื / สงิคโปร ์1 คนื  
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ ่– ปีนงั (-/L/D) 

06.50 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรท์ ี ่11-12 สายการบนิ Lion Air โดยมี

เจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.50 น. เหนิฟ้าสู่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบนิ ไลอ้อน แอร ์เท ีย่วบนิที ่SL706 

11.10 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิหาดใหญ ่

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้น าทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเขา้เมอืงที ่ด่านตรวจคนเขา้เมอืงสะเดา หลังจากผ่านพิธกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซยีน าท่านเดนิทางสู่ วัดเค็ก 

ลก ซ ีหรอืเจดยี์หมืน่พระ ไหวเ้จา้แม่กวนอมิที ่วัดเขาเต่า ชมเจดยี์หมืน่พระ ซึง่เป็นวัดที่

มสีถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไวด้ว้ยกัน คอื แบบ จนี ไทย และพม่า และเป็น

วัดจีนที่ใหญ่ทีสุ่ดในปีนัง  หลังจากนั้นน าท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระ

พุทธไสยาสน์ และน าชม “วัดธรรมกิาราม” ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่อยู่ตรง

ขา้มกัน  

 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั Cititel HOTEL / Penang Georgetown Central  หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

วนัที่สอง ปีนงั ฮลิล ์– คาเมรอนไฮแลนด ์ (B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดนิทางสู่ ปีนงัฮิลล์ (Penang Hill) (รวมคา่บตัร)  

หรอือกีชือ่คอื บูกติ เบนดรีา (Bukit Bendera) ตัง้อยู่บนเนนิ

เขา สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 823 เมตร ดว้ยความสูง

ระดับนี ้ จงึท าใหอ้ากาศเย็นสบาย บรสุิทธิ ์ สดชืน่ และ ดว้ย

ความทีอ่ยู่บนเขา จงึเป็นจุดชมววิพาโนรามาไดอ้ย่างเลศิเลอ
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ของเมอืงจอรจ์ทาวน ์(George Town) และเมอืงใกลเ้คยีง ทัง้ยังไดเ้ห็นสัตวป่์าน่ารักๆ หลากหลายชนดิ

อกีดว้ย สามารถขึน้ชมบรรยากาศดา้นบนดว้ยรถราง ท าใหส้ามารถชมความงามระหว่างทางไดด้ว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์หรอื สวติแลนดม์าเลเซีย สถานทีพั่กผ่อนตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่

ท ีสุ่ดแห่งหนึง่ของมาเลเซยี ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันสลับซับซอ้นซึง่มคีวาม

งดงาม อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งนีแ้บ่งเป็นชุมชนเมอืงสามระดับ (สามชัน้) ชัน้แรก

คอื Ring Let ชัน้ท ีส่องคอื Tanahrata ชัน้ท ีส่ามคอื Bring Chang ทุกระดับจะมรีา้นคา้และโรงแรม 

แมแ้ต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแห่งนี ้น าท่านไต่ระดับภูเขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้ว

จากเขาลูกหนึง่ไปสู่เขาอกีลูกหนึง่ ผ่านชมทวิทัศนไ์ร่ชาทีป่ลูกเรยีงรายตามไหล่เขา  

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็นแบบ STEAM BOAT  

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั CAMERON HERITAGE หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

วนัที่สาม คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นติง้ไฮแลนด ์ (B/L/D)     

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเขา้ชม น า้ตกเลคอิสกนัดา ซึง่ไหล่ผ่านชัน้หนิแกรนติ โดยชั้นสุดทา้ยทีไ่หลลงสู่สระน ้ามคีวาม

สูง 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ผักและผลไมพ้ื้นเมอืงใหไ้ดล้ิม้ลอง พรอ้มเลอืกซือ้

หาผลติภัณฑจ์ากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหล่งผลติชาทีม่ ีชือ่เสยีงของประเทศมาเลเซีย 

อาท ิชายี่หอ้ BOH หรอื Best of Highlands   

น าท่านชืน่ชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟาร์มผึง้ สัมผัสกับความ

งดงามของดอกไมห้ลากสี และซือ้หาผลติภัณฑจ์ากน ้าผึ้งปลอดสารพิษในฟารม์ แลว้น าชม ไรส่ตรอ

เบอรี่ ซึง่ออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรีส่ดจากไร่ หรือซือ้ผลติภัณฑจ์ากสตรอเบอรีเ่ป็น

ของฝาก ตืน่ตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไมใ้นสถานเพาะพันธุ ์ไมด้อกไมป้ระดับ อาท ิ

กุหลาบ คารเ์นชัน เบญจมาศ เบริด์ออฟพาราไดซ ์อ าลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสู่เก็นติง้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เก็นติ้ง ไฮ แลนด ์ เดนิทางถงึสถานีกระเชา้ไฟฟ้า น าท่านสนุกตืน่เตน้โดยน า

ท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้าที ่รวดเร็วและปลอดภัยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก จากสถาน ีSKYWAY ระยะ ทาง 

3.4 กม. สู่ ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด”์ นครที่ไม่เคยหลับใหล มี

อากาศหนาวเย็นตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า   ระดับน ้าทะเล 6,000 

ฟิ ต  เข ้า สู่ ท ี่ พั ก   FIRSTWORLD HOTEL//AWANNA HOTEL  

(หอ้งพัก บนเก็นติ้งจะไม่ม ีเตียงเสรมิ)   แลว้อสิระท่องเท ี่ยวที่ " 

เฟิสท ์เวิลด์พลาซ่า"เพลิดเพลนิกับดิสโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิ่ง 30 

เลน, บรกิารนวดแผนโบราณ , สวนสนุก  Theme Park  ทัง้ในร่มและ

กลางแจง้ ฯลฯๆ (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก)  หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ กับ

เกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,   

สล็อตแมชชีน นับพันตู ้ฯลฯ บรกิารตลอด 24 ช. ม.  (บนเก็นติง้ไฮ

แลนด ์อุณหภูม ิ18 -  22 องศา เซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกตกัน

หนาวไปดว้ย กรณีเขา้คาสโินสุภาพบุรุษและสุภาพสตร ีแต่งตัวสุภาพ  เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ 

และไม่นุ่งขาสัน้ ) ท ี ่เฟิสทเ์วลิด ์พลาซ่า”  ประเทศมาเลเซยี คุณจะไดพ้บกับ ไทมสส์แควรแ์ละยูนเิวอร์

แซลวอล์คที่เฟิสทเ์วิลด ์พลาซ่า บนเก็นติ้งไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติง้ ไฮแลนด ์ รี

สอรท์" คอื นครแห่งความบันเทงิ ซึง่พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ   เครือ่งเล่นและอีก

นานาบรกิาร ตืน่ตากับรูปป้ันขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรภีาพ 

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น อาหารขึน้ชือ่ของแหง่นี ้ 
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น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั FIRST WORLD HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3*  

***ไมม่หีอ้ง TRP และเตยีงเสรมิ หากตอ้งการพกัเดีย่วบนเก็นติง้ โปรดช าระเพิม่ทา่นละ 1,700 บาท *** 

 

วนัที่สี ่  วดัถ า้บาตู – กวัลาลมัเปอร ์– มะละกา  (B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่ม ี

อุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเ้วลาอ าลาสาย

หมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และ

โดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางใหท้่านไดพั้กเปลี่ยน

อิรยิาบถที่บริเวณรา้นคา้สินคา้พื้นเมือง เพื่ อเลือกซื้อหาของฝาก

พื้นเมอืง อาท ิผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชื่อ

ของเมืองอิโปห์ ท ี่มรีสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด  น าท่านแวะ

นมัสการ พระขันธกุมาร ท ี่ วดัถ า้บาตู เป็นศาสนสถานทีศั่กดิ์สทิธิข์อง

ศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมรูีปป้ันของพระ

ขันธก์ุมารสูงถงึ 42.7 เมตร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร ์ใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกัวลาลัมเปอร ์
ซึง่เป็นเมอืงทีตั่ ้งขึน้ท ีบ่รเิวณทีแ่ม่น ้า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนคร
กัวลาลัมเปอร์ ตกึปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดทีสู่งท ีสุ่ดในโลก ดว้ยความสูงถ ึง 452 เมตร ชมโรงงาน
ดบุีก (Pewter) ทีม่ชีือ่เสยีงของรัฐเซลังงอร ์ดบุีกเป็นสนิแร่ท ีส่รา้งความรุ่งเรอืงใหป้ระเทศมาเลเซยี  
และเป็นแหล่งแร่ดบุีกชัน้ดขีองโลก จากนั้นน าท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดใน

มาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยี์ทหารอาสา เพื่อล ารึกเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกครัง้ท ี ่1 

และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะทีส่วยงาม  จากนัน้น าท่านชม พระราชวังอสิตันน่า ไนการ่า ท ีป่ระทับ

ของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ท ีปั่จจุบันเป็นสถานทีข่อง

ทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจัตุรัสที่ร าลกึถ ึงวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราช

พน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตร์ของมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก

และเป็นจุดเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวัตศิาสตรท์ ีเ่ต็มไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรม 

 น าชมจตุัรสัดชัทส์แควร ์จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ท ีฮ่อลันดาเขา้ยึด

ครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของการท่องเท ีย่วเมอืงมะละกาจัตุรัสดัตชส์แควรตั์ง้อยู่บน

ถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตุกสีอายุกว่า 200 ปี มเีอกลักษณ์

โดดเด่นในการทาสแีดงปูนกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นย่านทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตัวอาคารและอฐิที่

ปูนถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยู่บนเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้

ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลอืเพียงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตรเ์พื่อใหค้นรุ่นหลังได ้

เรยีนรูเ้ท่านัน้ ในยุคทีโ่ปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถแ์ห่งนีช้ือ่ว่า NosaSenhora แต่เปลีย่นเป็น St. 

Paul เมือ่ชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรูีปป้ันนักบุญฟรานซสิ เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ ี

ชือ่เสยีงดา้นการเผยแผ่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิและมาเผยแผ่ศาสนาทีม่ะละกาถงึ 4 ครัง้

จนกระทั่งเสยีชวีติศพของนักบุญฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ ีห่นา้โบสถแ์ห่งนีก้่อนจะน าส่งต่อไปยัง

ประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานคิม เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้ ถ่ายรูป

กับเรอืสนิคา้โบราณจ าลองจากตะวันตก เมอืงแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีซึง่เคยอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน 

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น อาหารขึน้ชือ่ของแหง่นี ้ 
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อิสระเดนิเล่นไปตามถนนคนเดนิ (Jonker Street) ซึง่ตัง้อยู่บนถนน Jalan Hang Jebat ถนนสายนี้

เป็นแหล่งสนิคา้เก่าและของโบราณทีม่ชีือ่เสยีงรูจั้กไปทั่วโลก แมว่้าคุณไม่ใช่ผูช้ืน่ชอบสนิคา้เก่าโบราณ 

แต่หา้มพลาดทีจ่ะแวะมาสัมผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดนิแห่งนี ้รา้นรวงต่างๆ จะเริม่คกึคักตัง้แต่ช่วงเย็น

และรา้นคา้ส่วนใหญ่เปิดใหบ้รกิารจนถงึเท ีย่งคนื 

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั SWAN GARDEN // AVILLION LEGACY HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

วนัที่หา้ มะละกา - ยะโฮบารูห ์– สงิคโปร ์– UNIVERSAL STUDIO (ไมร่วมคา่บตัร) – มารนีา่บ์

แซนด ์ (B/-/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

อ าลาเมอืงมะละกา สู่ดา่นยะโฮบารร์ู เมอืงท่าหนา้ด่านทีส่ าคัญตดิกับประเทศสงิคโปร ์

จากน ัน้น าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจนิตนาการไปยงัดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทิงระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมคา่บตัรอกีท่านละ 
1,750 บาท โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง เพ ือ่เตรยีมบตัร)  
***(อิสระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ท ีโ่ลกยังตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและที่เดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหม่หรอืดัดแปลงเพื่อท ีน่ ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ท ีสุ่ด ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสูงทีสุ่ดในโลก ดว้ยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่์ชือ่ดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ล่นสามารถเลอืกไดว่้าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแต่ละฝ่าย 

โซนอยีิปตโ์บราณพบกับเครือ่งเล่นเขย่าขวัญทีม่คีวามเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมีจ่ะ

คบืคลานในท่ามกลางความมดื  มาท าใหคุ้ณขนลุกซู!้ โดยไม่รูตั้ว  

 โซนเดอะ ลอสต์เวิลดห์รอืดินแดนจุลสคิปารค์ท ี่พายอ้นอดตีกลับไปสู่ยุคดึกด าบรรพ์หากใครล่วงล ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชว์ผาดโผน

เสีย่งตายของเหล่าสตันทไ์ดท้ ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชิว ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การตู์นเรือ่งมาดากัสการ ์อาทเิช่น อเล็กซ,์ มารต์ี,้ เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทบึแห่ง

นีโ้ซนนวิยอรก์สัมผัสเมืองจ าลองนวิยอรก์เมืองที่ใหญ่และเจรญิที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตร์การแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! 

แอคช่ัน!สรา้งโดย สตเีว่น สปีลเบริก์  
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 โซนฮอลลวูีด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวย์และการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบรติีท้ ีจ่ะมายืนปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแห่งนี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย์ ครัง้แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวย์พรอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์

4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คุณไม่เคยไดสั้มผัสมาก่อน นอกจากทีน่ ีเ้ท่านัน้ นอกจากนียั้งมมีุม ลดความหฤหรรษ์

มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทั่วทุก

มุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดด

เด่นทีสุ่ดของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซ่า ใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิกับการเยี่ยมชมคาสโินแห่งแรกของประเทศใหคุ้ณไดเ้พลดิเพลนิกับการเยี่ยมชมคาสโินแห่งแรกของประเทศ

สงิคโปร!์!!สงิคโปร!์!!  

  

  

***สามารถเลอืกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็น

พพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหมใ่หญท่ีสุ่ดในโลกกบั Marine Life Park 

((สามารถซื้อ สามารถซื้อ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา 33 ไดใ้นราคา 33 SSGGDD  

หรอื 850 บาท / ทา่น หรอื 850 บาท / ทา่น ))    

 จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ถูก

ออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ ้า สามารถบรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร 

รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์รวบรวมสัตว์น ้ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพังของเรือ 

ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

 

*** หากไม่สนใจเทีย่วสวนสนุก สามารถเดนิเลน่บรเิวณเกาะเซ็นโตซ่า / เลน่คาสโิน / 

ช็อปป้ิงทีห่า้ง VIVO / เดนิเลน่ทีห่าด SILOSO หรอื PALAWAN Beach ตามอธัยาศยั 

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั  
ระดบั5 ดาว 

ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้า ท ี่ใหญ่ทีสุ่ดใน South East Asia กับการแสดงทีม่ชีือ่ว่า Wonder 

Full Light การแสดงนี ้ จัดขึน้ท ีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานทีน่ั่งหันหนา้ออก

ทางอ่าว Marina 

 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Quality Hotel // Hotel RE // Ibis Novena หรอืเทียบเท่า 3* 
 

วนัที่หก เมอรไ์ลออ้น – Garden by The Bay – วดัพระเขีย้วแกว้ ย่านไชนา่ทาวน ์– ช็อปป้ิง

ถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ  (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงสิงคโปร ์ ซึง่ลอ้มรอบดว้ยท าเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ชม

ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร ์ท่านสามารถ ถา่ยรูปคูก่บั  เมอร์

ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร ์ โดยรูปป้ันครึง่สงิโตครึง่ปลานีหั้นหนา้ออก

ทางอ่าวมารน่ิา มทีัศนยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพล

นาท” ซึง่โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนามทุเรยีน ผ่านชม “Old 

Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า ซึง่ในอดตีเป็นทีตั่ง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์

ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศลิปะ ดนตร ี การเตน้ร า การแสดงตลก มทีัศนยีภาพทีส่ายงาม 

และเก็บภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปป้ันชา้งส ารดิเป็นของขวัญ

จากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพื่อสรา้งความ

สัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ท ีพ่ระองคเ์สด็จมาเยือนสงิคโปรใ์นครัง้แรก 

จากน ัน้แหล่งทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่่าสุดบนเกาะสิงคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาอย่างต่อเนือ่งแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิิงคโปร ์

นอกจากนียั้งมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ท ีม่คีวามสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ ีม่า

เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนยีภาพอัน

งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลิฟตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD)  

 

ไมร่วมคา่เขา้ท ัง้ 2 โดม  

หากตอ้งการชม คา่เขา้ชมโดมละ 18 SGD หรอื 460 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flower Dome จะเป็นทีจั่ดแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้น

ชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมดั้ดยักษ์และปาลม์ขวด

มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารักๆ ใหเ้ราดู

อกีดว้ย เหมาะแก่การไปน่ังอ่านหนังสอื น่ังเล่นชลิๆ 

เพราะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ

มกีลิน่หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ย

พันธุพ์ืชและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลฟิตไ์ปชัน้

บนสุดแลว้เดนิไล่ลงมาจนถงึชัน้ล่างทีเ่ป็นป่าหมอก

สวยงามมาก 

 

 

น าทา่นเดินทางสู่ย ่านไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้ง

ขึน้เพื่อเป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนีส้รา้ง สถาปัตยกรรม 
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สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสรา้งทั ้งหมดราว 62 ลา้น

เหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธ ี  ชัน้ 2-3 เป็น

พิพิธภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดสั้กการะองค์

เจา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึ่งมศีลิปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ซื้อ

ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  

สินคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

ห้างสรรพสินค้า ที่ต ัง้อยู ่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรก

เพราะวา่สิงคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสินคา้ทุกล าจะ ตอ้งมา

ผา่นที ่ทา่เรอืของสิงคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์ารด์จดัได้

วา่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มศูีนยก์ารค้า 

รา้นคา้ และโรงแรมช ัน้ดมีากมายต ัง้อยูเ่รยีงราย สองฝั่งถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, 

ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย   

17.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  

20.30 น. น าท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ LION AIR  เท ีย่วบนิที ่SL105         

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง พรอ้มความประทับใจ 

*************** 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ท่านข ึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใช้งานเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 

SIZE GROUP 21+1 pax 
 

Nov-16 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญท่่าน

ละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

17-22 NOV 2016 21,999.- -2,800.- 7,500.- 

Dec-16 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญท่่าน

ละ 

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

1-6 DEC 2016 

วนัพ่อแห่งชาต ิ
22,999.- -2,800.- 7,500.- 

8-13 DEC 2016 

วนัรฐัธรรมนูญ 
22,999.- -2,800.- 7,500.- 

15-20 DEC 2016 21,999.- -2,800.- 7,500.- 

22-27 DEC 2016 21,999.- -2,800.- 7,500.- 

28 DEC 16 - 02 JAN 17 

เทศกาลปีใหม่  
22,999.- -2,800.- 7,500.- 

29 DEC 16 - 03 JAN 17 

เทศกาลปีใหม่  
22,999.- -2,800.- 7,500.- 

30 DEC 16 - 04 JAN 17 

เทศกาลปีใหม่  
22,999.- -2,800.- 7,500.- 

Jan-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญท่่าน

ละ 

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 
26-31 JAN 17  21,999.- -2,800.- 7,500.- 



   

 

 

 

  10 

 

 รหัสโปรแกรมทัวร์ COMPLETELY MA-SIN  MAY17 -SL-W09 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

Feb-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญท่่าน

ละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

9-11 FEB 17  21,999.- -2,800.- 7,500.- 

Mar-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญท่่าน

ละ 

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

9-14 MAR 17  21,999.- -2,800.- 7,500.- 

16-22 MAR 17  21,999.- -2,800.- 7,500.- 

23-29 MAR 17  21,999.- -2,800.- 7,500.- 

Apr-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญท่่าน

ละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

11-16 APR 17  

วนัสงกรานต ์
22,999.- -2,800.- 7,500.- 

12-17 APR 17  

วนัสงกรานต ์
22,999.- -2,800.- 7,500.- 

26 APR-1 MAY 17 

วนัแรงงาน 
21,999.- -2,800.- 7,500.- 

May-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญท่่าน

ละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

4-10 MAY 17  

วนัฉตัรมงคล 
21,999.- -2,800.- 7,500.- 
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SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน)     มเีตยีงลด  1,000 บาท 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน)  ไม่มเีตยีงลด 2,000 บาท 

ทารกอายุต ่ากวา่ 2 ปี                                         ราคา 3,000 บาท 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

อตัรานีร้วม   

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // สงิคโปร ์- กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าทีพั่ก 5 คนืพักหอ้งละ 2 ท่านตามรายการ  
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วต่าง ๆ  ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการทีเ่กดิขึน้

ระหว่างวันเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 60 RM ตลอดทรปิ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 
 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรดี โทรศัพท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

 

เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามัดจ า
ท ีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า  14  วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
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5. เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ท ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางส่วนใหก้ับท่าน 

6. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เท ีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเท ีย่วเอง 

 

9. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้ เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท ีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล ต่างๆ เนือ่งจากรายการ
ทัวรน์ ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท ีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 

 


