
 

 

รหัสทัวร GHQ1903866 
ทัวรมาเลเซีย MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วัน 2 คืน (MH) 
ชอปปم�งสินคาแบรนดดังที่ยะโฮรพรีเมียรเอาทเลต   เลโก แลนด 
มัสยิดปุตรา   มัสยิดสีชมพู   สุเหราสน้ํีาเงิน   ตึกสุลตานอับดุลซามัด 
พระราชวังอิสตานาเนการา   ตึกแฝดปโตรนัส 
 

 
 



 

 

 
ชอปปم�งสินคาแบรนดดงัทีย่ะโฮรพรีเมียรเอาทเลต | เลโก แลนด | มสัยิดปุตรา มัสยิดสชีมพู 

สุเหราสีน้ําเงิน | ตึกสุลตานอับดุลซามัด | พระราชวังอิสตานาเนการา | ตึกแฝดปโตรนัส  
  
 

 
 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร(สนามบินมาเลเซีย)  
(MH785: 11.05-14.15) – ยะโฮรบาหรู –  
ชอปปم�งสินคาแบรนดดังที ่ยะโฮรพรีเมียรเอาทเลต 

09.00 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร M 
เช็คอินกรุปของสายการบิน มาเลเซียแอรไลน (Malaysia Airline) โดยมีเจาหนาที่
ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก 

11.05 น. นําทานเดินทางสู สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร โดยสายการบิน มาเลเซีย
แอรไลน เที่ยวบินที ่MH785 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

14.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรแลว (เวลาที่ประเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  นําทานผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู เมืองยะโฮรบาหรู เปนเมืองที่อยูทางใตสุดของคาบสมุทรมลายู ในฐานะที่

เปนเขตเมืองใหญอันดับสองของประเทศ ยะโฮรบาหรูเปนศูนยกลางทางการเงิน 
ศูนยกลางการทองเที่ยวอุตสาหกรรมและการทองเที่ยวที่สําคัญสําหรับภาคใตของ
มาเลเซีย  

 จากนั ้นนําทาน ชอปป  งสินคาแบรนดดังที่ ยะโฮรพรีเมียรเอาทเลต (Johor�م
Premium Outlet) เปนสวรรคแหงการชอปปم�งเสื้อผา จากคอลเลคชั่น แบรนดเนมชื่อ
ดัง และ 80 ดีไซเนอรชั้นนํา ที่น่ีคุณจะไดพบกับสวนลดตั้งแต 25-65% ทุกวัน 

เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน 2563  

เริ�มต้นแนะนําเพยีง  ��,999.- 



 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําคณะเขาสูที่พัก KSL RESORT หรือ GRAND PARAGON HOTEL  ระดับ 4 

ดาว หรือ เทียบเทา 
 

วันที่ 2 เต็มอิ่มสวนสนุกเลโกแลนด – กัวลาลัมเปอร 
เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 

 สัมผัสประสบการณสุดตื่นเตนขณะสูกับมังกรบินที่ สวนสนุกเลโกแลนด มาเลเซีย 
(LEGOLAND Malaysia : Theme Park) พบกับเครื ่องเลนกวา 70 ชนิด สไล
เดอร การแสดง และจุดเที่ยวมากมายสําหรับครอบครัวและเด็กทุกวัย เยี่ยมชมโซน
ในธีมตาง ๆ ทั้ง 7 ของสวนสนุก ไดแก บีกินนิง (Beginning) เมืองจําลองมินิแลนด 
(Miniland) โลกจิ นตนาการ  ( Imagination) เล โก  เทค นิค  ( Lego Technic) 
อาณาจักรเลโก (Lego Kingdoms) ดินแดนผจญภัย (Land of Adventure) และ
เมืองเลโก (Lego City) เที่ยวเลโกแลนด มาเลเซีย สวนสนุกระดับนานาชาติแหงแรก
ของมาเลเซีย ชมสถานที่สําคัญชื่อดังระดับโลกในขนาดยอสวนที่ตอจากตัวตอเลโก 
(แจกคูปองรับประทานอาหารเพื่อใหทานเพลิดเพลินกับสวนสนุก) 

 ทานสามารถเลือกซื ้อแพ็คเก็จ สวนนํ ้าเลโกแลนด มาเลเซีย (LEGOLAND® 
Malaysia Water Park) ตะลุยสวนนํ้าเลโกแลนด สนุกสุดหวี่ยงกับสไลเดอรและ
เครื่องเลนมากมาย พรอมกับโมเดลเลโกกวา 70 ชุด (ไมรวมคาเขาชม Water Park 



 

 

ราคาประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท ) หรือ ซีไลฟ� มาเลเซีย (Sea Life 
Malaysia) เอาใจคนรักเลโก  (LEGO®) โดยเฉพาะ ด านในค ุณจะได พบกับ
หุนจําลองเลโกไซสมินิ และเลโกที่ตอขึ้นเปนสัตวทะเลสุดนารักอีกมากมาย (ไมรวมคา
เขาชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM หรือ 760 บาท) 

 

 เดินทางสูเมือง กัวลาลัมเปอร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชั่วโมง) เปนทั้ง
เมืองหลวงของมาเลเซียและเปนเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศอีกดวย ประชากรในเมืองมี
ความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม แตความแตกตางเหลานี้กลับ
นํามาซึ ่งความโดดเดนและอัตลักษณของความเปนชนเผาที ่ไมเหมือนใคร ทําให
กัวลาลัมเปอรเปนเมืองที่มีที่เที่ยวครอบคลุม ทั้งสไตลจีน สไตลแขก ตึกทรงโมเดิรน 
หรือวัดไทยก็ยังมีเลย นอกจากน้ี การเดินทางในกัวลาลัมเปอรยังงายและสะดวก ถนน
สภาพดีมาก เราสามารถพบเห็นป�าไมสีเขียวกระจัดกระจายท่ัวบริเวณเมืองหลวง  

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
ที่พัก นําคณะเขาสู ท ี่ พัก FURAMA HOTEL BUKIT BINTANG , VERDANT HILL 

HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเทา 
 
 

วันที่ 3 

มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหราสีนํ ้าเงิน - อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด - 
พระราชวังอิสตานาเนการา - ตึกแฝดปโตรนัส –  
กัวลาลัมเปอร(สนามบินมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)  
(MH796: 22.00-23.10) 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแหงอนาคตที่มีความ

งดงามประดุจเมืองเนรมิตเปนเมืองที่ใหความสําคัญ กับสิ่งแวดลอม พลังงานสะอาด



 

 

และเทคโนโลยี ่สมัยใหม และยังเปนที ่ตั ้งของหนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปตยกรรมที่สวยงามในนครแหงใหมของมาเลเซีย 
นําทานชมจัตุรัสปุตรา นําทานชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจาก
หินออนสีกุหลาบ ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา 

 นําทานชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) เปนสัญลักษณสําคัญแหง
หน่ึงของเมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตราจายา ดานหนาของ
มัสยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร (Putra Square) ลานกวางแหงนี้มีรูปดาว 13 แฉก
หมายถึงรัฐทั้ง 13 ของมาเลเซีย มีธงของแตละรัฐตั้งอยูตามแฉกตางๆ โดยตรงกลาง
เปนธงชาติมาเลเซีย นอกจากนี้มัสยิดปุตรายังมีหอคอยสูงที่สวยงามสรางขึ้นโดยไดรับ
อิทธิพลมาจากมัสยิดชีคโอมาร (Sheikh Omar mosque) ในกรุงแบกแดด โดยตัว
หอคอยมีความสูงถึง 116 เมตร และยังเปนหนึ่งในหอคอยที่สูงที่สุดในภูมิภาค มีหา
ยอดเปนสัญลักษณของเสาหลักทั้งหาในศาสนาอิสลาม 

 สุเหราสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเต็มๆคือ มัสยิดสุลตาน ซาลาฮุดดีน อับดุล 
อาซิส ชาห เปนหนึ่งในสถาปตยกรรมทางศาสนาที่สวยงามที่สุดในมาเลเซียเลยก็วาได 
ความโออาของสุเหราสีนํ้าเงินนี้สามารถบอกไดเลยวามองเห็นไดแตไกล ลักษณะเดน
ของท่ีน่ีคือโดมสีน้ําเงินขาวขนาดใหญตรงกลางขนาบขางไปดวยเสามินาเร็ต 4 เสา แลดู
สูงชะลูดยิ่งกวาตึกสูงบางแหงก็วาได นอกจากน้ี ยังมีหอคอยสุเหราที่สูงที่สุดในโลกอีก
ดวย 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
 นําทานชม อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) 

ตั้งอยูหนาจตุรัสเมอรเดกาและสโมสรรอยัลสลังงอร เอกลักษณของที่นี่คือลักษณะตัว
อาคารที่ยาวและมีความงดงามดวยสถาปตยกรรมแบบแขกมัวร มีหอนาฬิกาที่สรางขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของพระราชินีวิคตอเรียแหงอังกฤษ จึงทําใหเปนที่มา
ของฉายา “บิ๊กเบนแหงมาเลเซีย” นอกจากน้ี อาคารสุลตานอับดุลซาหมัดยังมีความ
เกาแก เพราะสรางมากวา 100 ปแลว ตั้งแตสมัยที่มาเลเซียยังอยูภายใตการปกครอง
ของอังกฤษ 

 จากนั ้นน ําท านชม  พระราชวังอิสตานาเนการา(Istana negara palace) 
พระราชวังแหงชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปดวยสถาปตยกรรมและสวนสวย
หรูหราอลังการบนเนื้อที่กวางขวาง กวา 100,000 ตารางเมตร พระราชวังอิสตานาเน



 

 

การา(istana negara palace) เปนสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยัง
ดีเปอรตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเปนกลุมอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสี
ทองดูมลังเมลือง ทางเขาดานหนามีทางเขาพิเศษหลายเสนทาง นักทองเที่ยวสามารถ
ไปแวะชมไดทุกวัน แตสามารถถายภาพไดแคบริเวณดานหนาพระราชวังเทานั้น 

 
 

นําทานถายรูปกับ ตึกแฝดปโตรนาส (Petronas Tower) สัญลักษณของเมือง
กัวลาลัมเปอรและประเทศมาเลเซีย สิ่งปลูกสรางที่แสดงใหเห็นถึงความศิวิไลซของ
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 451.9 เมตร มี
ทั้งหมด 88 ชั้น สูงตระหงานสะทอนแสงอาทิตยในตอนกลางวันและระยิบระยับดวย
แสงไฟประดับตกแตงในตอนกลางคืน แลวรูหรือไมวา จริงๆแลวตึกเปโตรนาสน้ันไดรับ
แรงบันดาลใจจากรูปทรงเลขาคณิตของสถาปตยกรรมอิสลาม (ไมรวมคาขึ้น 28 USD)  

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร   



 

 

19.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไลน เที่ยวบินที่ 

MH796 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ พรอมความประทับใจ 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 

รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 
หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

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

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 2-

3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

พักกับผูใหญ 
1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป 
(ไมเสริม
เตียง) 
ทานละ 

พัก
เดี่ยว 

ทานละ 

วันที่ 17 – 19 มกราคม 63 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 9,000.- 
วันที่ 07 – 09 กุมภาพันธ 63 
วันมาฆบูชา 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 
วันที่ 06 – 08 มีนาคม 63 11,999.- 11,999.- 11,999.- 11,999.- 9,000.- 
วันที่ 03 – 05 เมษายน 63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 9,000.- 
วันที่ 24 – 26 เมษายน 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 
วันที่ 01 –  03 พฤษภาคม 63 
วันแรงงาน 13,999.- 13,999.- 13,999.- 13,999.- 9,000.- 

วันที่ 05 – 07 มิถุนายน 63 
วันวิสาขบูชา 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

***ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,000 ราคาน้ีรวม
รายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน*** 



 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี ้ขึ ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจํานวนคา

ทัวร พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ เต็มจํานวนคาทัวร 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา

ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 



 

 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื ่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัวในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื ่องจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คานํ ้าหนักสัมภาระรวมในตั ๋วเครื ่องบิน [นกสกู ต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 
23 กิโลกรัม / เจ็ตสตารแอรเวย 25 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของ
แตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท  



 

 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื ่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื ่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 


