
 

 

 
 

มาเลเซยี – สงิคโปร ์4 วนั 3 คนื 

กัวลาลัมเปอร ์– เก็นติง้ไฮแลนด ์– มะละกา – สิงคโปร ์

             เดินทางโดยสายการบิน THAI AIR ASIA (FD)  
 เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมน่ังกระเช้า CABLE CAR แลว้ 

 เล่นคาสิโน เดินช้อปป้ิง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 

 ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยดิสีชมพู 

 เทีย่วสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร ์ถ่ายรูปตกึแฝด PETRONAS TOWER 

 ชมเมืองสิงคโปร ์และ ถ่ายรูปคู่เมอรไ์ลอ้อน สัญลักษณข์องประเทศ 
 ไหว้พระเขีย้วแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) ทีไ่ชน่าทาวน ์
 เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะสิงคโปร ์



 

 

 ชอ้ปป้ิงสินค้า BRAND NAME ทีม่ารีน่าเบยแ์ซนด ์และถนนออรช์าด พร้อมเดินถ่ายรูปสบายๆ 
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ (ซือ้บัตรเพ่ิม) 
 รวม น ้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 

วันแรก       กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร ์– ปุตราจายา - เก็นติง้                                                        (L) 

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการบิน AIR 
ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

ไม่รวมค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบินดอนเมือง 
 (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวรต์ามความพึงพอใจ)  
International Covid19 Vaccination Certificate  

หรือ Digital Health Certificate  และ Digital Health Pass (Download จาก APP หมอพร้อม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.35 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดย เที่ยวบินที ่AK891   
RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. พาสปอรต์ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันทีเ่ดินทาง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบียน  
11.50 น. เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการ
ตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย  
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจา
ยา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึง
ท าเนียบนายกรฐัมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรบั
ราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศ



 

 

มาเลเซีย บนัทึกภาพความทรงจ าที่จตัรุสัปุตรา โดยมีฉากหลงัเป็นมสัยิดปตุรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มสัยิดแห่ง
เมืองซึ่งสรา้งจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตัง้อยู่ริมทะเลสาบปุตรา ท าเนียบรฐับาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่
ท างานของนายกรฐัมนตรี ตัง้อยู่เมืองปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลิมทนัสมยัที่สดุในโลก สามารถ
บรรจุคนไดถ้ึง 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานที่ที่สมัมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวย
ที่สดุแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั น าท่านเดินเล่นถ่ายรูป China-Malaysia 
Friendship Garden Putrajaya สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ๆ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.) 
ถึงสถานีกระเชา้ลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่
ขึน้กระเช้า ดังน้ันท่านสมาชิกทัวรต์้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน  56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. ไปด้วย
เพ่ือเตรียมน าของส่วนตัวที่จะน าไปใช้บนเก็นติง้ 1 คืนกรณีพกั FIRST WORLD เท่าน้ัน)  น าท่านน่ัง กระเช้าลอย
ฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวท่ีสดุในเอเชียจะไดส้มัผสัปยุเมฆหมอกอนัหนาทึบและอากาศบริสทุธิ์อนั
หนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาวติดตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตติดต่อของรฐั
ปาหัง และรฐัเซลงังอร ์อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลมัเปอร ์58 กิโลเมตร 
การก่อสรา้งด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหต์ง ไดเ้ริ่มลงมือตดัถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลา
ถึง 4 ปี แลว้จึงด าเนินการสรา้งรีสอรท์   
 

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นทีเ่ก็นติง้ตามอัธยาศัย *** 
 



 

 

 
 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพั่ก  โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทยีบเท่า  3 * 
**ข้อมูลส าคัญ** 
1. โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสรมิ ลกูคา้เลือกว่าจะพกั 3 ท่านในหอ้ง DBL หรือจะพกั
เดี่ยวเฉพาะบนเก็นติง้ เพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง 
2. เก็นติง้ช่วงกลางวนัอณุหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 20°C - 26°C สว่นกลางคืน อณุหภมูิอยู่ที่ระหว่าง 15°C - 20°C 
(หมายเหต:ุ หากหอ้งพกัที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน) 

อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึกบัสถานที่ต่าง ๆ และยงัมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดร้บัอนุญาตจากรฐับาล
อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกบัการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บคัคาร่า ลกูเต๋า ตูม้า้ 
เป็นตน้(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต ่ากว่า 21 ปี ห้าม
เข้าในคาสิโน) 



 

 

 

 
อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความบนัเทิงมากมายใน GENTING ตามอธัยาศยั ชอ้ปป้ิง เดินชมธรรมชาติ อากาศดีๆ  เสี่ยง
โชค นบัเลขที่คาสิโน หรือตะลยุสวนสนกุไดย้าวๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วนัรุง่ขึน้ 

- First World Plaza เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหาร สถานบนัเทิง สวนสนกุ รวมไปถึงเมืองหิมะที่เก็นติง้รีสอรต์ 
- Skytropolis Funland สวนสนกุในรม่ขนาดใหญ่ มีเครื่องเลน่รองรบันกัท่องเที่ยวทกุช่วงอาย ุเปิดทุกวนัเวลา 10.00 

– 22.00 น. นกัท่องเที่ยวสามารถซือ้บตัรเครื่องเลน่แยกเฉพาะอย่าง หรือซือ้บตัรแบบทุกเครื่องเลน่ไม่จ ากดัได้ 
- Valley View Garden สวนบรเิวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปดว้ยน า้พ ุมา้นั่งส  าหรบัพกัผ่อน พุ่มไม้

ดอกไมป้ระดบัต่างๆ รวมทัง้มีสวนผีเสือ้ซึ่งเปิดใหบ้ริการทกุวนัตัง้แต่เวลา 09.00 – 21.00 น. 
- Sky Avenue Complex เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่อยู่สงูที่สดุในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติง้ไฮแลนด ์มีรา้นคา้และ

รา้นอาหารกว่า 70 รา้น จดุเด่นคือ การแสดงแสงสีและไฟประดบัในยามค ่าคืน ที่เรียกว่า Sky Symphony 



 

 

- Casino ของเก็นติง้ไฮแลนดเ์ป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่เปิดทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมง 
-  

วันทีส่อง       วัดชินสวี-วัดถ า้บาตู–พระราชวังอิสตันน่า–เมอรเ์ดก้าสแควร-์ตึกปิโตรนัส -มะละกา – ยะโฮหบ์ารู   
(B/L/D) 

เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
อิสระในยามเชา้ใหท้่านไดส้มัผัสอากาศเย็นสบาย
บนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิ เฉลี่ยตลอดปี 16-24 
องศาเซลเซียส จนได้เวลาอ าลาสายหมอก  นั่ ง
กระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจา
ยา และน าท่านเดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สกัการะ
รูปป้ันของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่
ชาวบา้นในมณฑลฟูเจีย้นใหค้วามเคารพนับถือ 
นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและ
ชาวต่างชาติก็นิยมมาท าบุญสกัการะพระที่วดัแห่งนีอ้ยู่เสมอ ทัง้นีว้ัดชิน สวีตัง้อยู่ในป่าหินที่มีระดับความสงูเหนือน า้ทะเล
ถึง 4,600 ฟตุ ภายในวดัประกอบไปดว้ยเจดียแ์บบจีน พระพทุธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลกัเจา้แม่กวนอิม หอชมวิว สถาน
ปฏิบติัธรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถึงรูปป้ันต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภเูขา  
น าท่านสู่ นครกัวลาลัมเปอร ์ระหว่างทางใหท้่านไดพ้ักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ ร้านค้าสินค้าพืน้เมือง เพื่อเลือกซือ้หา
ของฝากพืน้เมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลบัคู่ครวัมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ชื่อของเมืองอิโปห ์ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกบั
กาแฟสด น าท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่  วัดถ ้าบาตู เป็นศาสนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินด ู
ดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ า้ ขา้งบนมีรูปป้ันของพระขนัธก์มุารสงูถึง 42.7 เมตร 

น าท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็น

เมืองที่ตั้งขึน้ที่บริเวณที่แม่น ้า 2 สายตัดกัน 

น าท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และ

สวยที่สุดในมาเลเซีย น าท่านแวะถ่ายรูป

ดา้นหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่

ป ระทับของสม เด็ จพ ระรามาธิป ดีของ

มาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซา

มัด ที่ ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ 

ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั เมอรเ์ดก้าสแควร ์ซึ่งเป็นจตัรุสัที่ร  าลกึถึงวนัที่มาเลเซียไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครืองจกัรภพ 



 

 

น าคณะแวะเลือกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ที่สดุในมาเลเซีย 
น าท่านแวะถ่ายรูปกับสญัลกัษณข์องตึกระฟ้าในนครกัวลาลมัเปอร ์ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ดว้ย
ความสูงถึง 452 เมตร     ภายนอกตึกเป็นสถาปัตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งดว้ยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และ
กระจกอีก 55,000 แผ่น มีคณุสมบติัพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน   

 
 
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวติัศาสตรข์องมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริ่มตน้
ของประเทศมาเลเซีย ยอ้นรอยประวติัศาสตรท์ี่เต็มไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรม  

น าชมเมืองมะละกา จัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลาง
ทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลนัดา
เข้ายึดครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของ
การท่องเที่ยวเมืองมะละกาจตัรุสัดตัชส์แควรต์ัง้อยู่บนถนน
ลกัษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตึกแถวแบบชิ
โน-โปรตุกีสอายุกว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการ
ทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เป็นย่านที่มีสี
สดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดินรถและ



 

 

ทางเดินเทา้ชมวิหาร St.Paul’s Church ตัง้อยู่บนเนินเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบนัเหลือเพียงผนงัสี่ดา้น
ไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวัติศาสตรเ์พื่อใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรูเ้ท่านั้น ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถแ์ห่งนีช้ื่อว่า 
NosaSenhora แต่เปลี่ยนเป็น St. Paul เมื่อชาวดตัชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มีรูปป้ันนกับุญฟรานซิส เซเวียร ์(St. Francis 
Xavier) ผูม้ีชื่อเสียงดา้นการเผยแผ่ศาสนาคริสตน์ิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครัง้จนกระทั่ง
เสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงได้รบัการฝังไว้ที่หน้าโบสถ์แห่งนีก้่อนจะน าส่งต่อไปยังประเทศอินเดีย ชมป้อมปืน
โปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแลว้ ถ่ายรูปกับเรือสินคา้โบราณจ าลองจากตะวนัตก เมือง
แห่งประวติัศาสตรข์องมาเลเซียซึ่งเคยอยู่ภายใตก้ารปกครองของฮอลนัดา โปรตเุกส และ องักฤษ มาก่อน 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้น าคณะเดินทางสูเ่มืองยะโฮวบ์ารรู์ ประตสููส่ิงคโปร ์
โรงแรมที่พัก โรงแรม JB New York HOTEL หรือเทียบเท่า 4ดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันทีส่าม    ยะโฮวบ์ารู – สิงคโปร ์– เมอรไ์ลอ้อน – เกาะเซ็นโตซ่า – UNIVERSAL STUDIO – มารีน่าเบยแ์ซนด ์
- ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียง        (B) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
จากนัน้น าท่านขา้มด่านยะโฮวบ์ารู เพื่อเดินทางสู ่สิงคโปร ์

จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยาย
ประวัติศาสตรจ์ากไกดท์้องถิ่น ซ่ึงล้อมรอบด้วย ท าเนียบ
รัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคาร
รฐัสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้ง
ของรัฐสภาของสิงคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ 
ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก ผ่านชม  “Elephant 
Statue” รู ป ป้ั น ช้ า ง ส า ริ ด เ ป็ น ข อ งข วัญ จ า ก พ ระ
จุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อ

สรา้งความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปรเ์มื่อครัง้ที่พระองคเ์สด็จมาเยือนสิงคโปรใ์นครัง้แรก น าท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอรไ์ล



 

 

อ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร ์โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโตคร่ึงปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมี
ฉากดา้นหลงัเป็น  “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมคลา้ยหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็น
จุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร ์
 

น าท่านสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก มีโซน
กิจกรรมมากมาย เช่น โซนเอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัที่รอเสิรฟ์อาหารและเครื่องด่ืมจากทั่วทุกมุมโลก
รวมถึงรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายที่โดดเด่นที่สดุของรีสอรท์ เวิลด ์
เซ็นโตซ่า ใหค้ณุไดเ้พลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร ์!!! 
 

***สามารถเลือกซือ้บัตรสวนสนุก UNIVERSAL STUDIO  

(โปรดแจ้งและช าระค่าบัตรก่อนเดนิทาง  

ในราคา ผู้ใหญ่ 1,990 บาท / เดก็อายุ 4-11 ปีราคา 1,790 บาท) 
น าท่านสนุกสนานกบัUNIVERSAL STUDIO ใหท้่านไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนกุไม่รูจ้บ ในที่เดียว
ที่ๆ คุณและครอบครวัจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแ์ซล 
สตดิูโอ!! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบ
ใหม่หรือดดัแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่  

เวลาเปิดท าการ : (โปรดเช็คอีกคร้ัง) 
โซนที่1 ฮอลลีวู้ด (Hollywood) โซนนีเ้ป็นโซนแห่งความบนัเทิงโซนแห่งการรอ้ง
เลน่เตน้ร  ามีการแสดงแบบตน้ฉบบัของบอรด์เวย ์(Board way) สื่อถึงละครชื่อดงั
ต่างๆ   
 
โซนที่2 นิวยอรค์ (New York) โซนที่ไดจ้  าลอง บรรยากาศของนิวยอรค์มาให้
ทุกท่านไดส้มัผสั ใหอ้ารมณค์วามเป็นเมืองใหญ่ โซนนีไ้ดน้ าตัวการต์ูนที่เด็ก ชื่น
ชอบมาไวด้ว้ย  
 
โซนที่3 เมืองแห่งอนาคต (Sci-Fi City) โซนนีเ้ป็นโซนที่ดูล  า้สมัยมากๆ เป็น
โซนเครื่องเล่นสดุมนัสท์ี่เนน้การผจญภยัและมีความหวาดเสียวสดุๆ ไฮไลทก์็คือ 



 

 

TRANSFORMERS The Ride เป็นเครื่องเล่น 3D โดยจะมีแว่นใหใ้ส่ก่อนเริ่มเล่น 
และอีกอนัคือรถไฟเหาะตีลงักา หวาดเสียวไปสดุๆ  
 
โซนที่4 เมืองอียิปต์โบราณ  (Ancient Egypt) เป็น อีกโซนที่ เครื่องเล่น
หวาดเสียวเช่นกัน จะไดพ้บกับสุสานฟาโรหต์อ้งค าสาป เครื่องเล่นชนิดนีม้ีชื่อ
ว่า Revenge of the Mummy มันคือรถไฟเหาะที่จะพาเราตะลุยไปในดินแดน
นกัรบมมัมี่ ขบัรถจีบ้ตามลา่หาสมบติั Treasure Hunters  
 
โซนที่5 โลกที่หายสาบสูญ (The Lost World) ในส่วนของโซนนี ้นั้น เป็น
อารมณ์การผจญภัยในยุคไดโนเสาร ์Jurassic Park และ Water World เครื่อง
เลน่ตามแบบฉบบัหนงั  Jurassic Park  

 
 
 
 
โซนที่6 ดินแดนแห่งเทพนิยาย (Far Far Away) โซนนีจ้ะไดพ้บกบัตวัการต์ูน
แอนิเมชั่นจากเรื่องเชร็คและการฉายหนงัการต์นู 4 มิติ และไฮไลทข์องโซนนีพ้า
ไปผจญภัยตา้นแรงโน้มถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถั่วยักษ์เพื่อตามหาห่านที่
ออกไข่เป็นทองค าอนัล า้และยงัมีเครื่องเลน่อีกมากมาย  
 
โซนที่7 มาดากัสการ ์(Madagascar) จะไดพ้บกับเหล่าบรรดาสัตวน์้อยใหญ่
จากตัวการต์ูนที่ไดร้ับความนิยมเป็นอย่างมาก นั่นคือ Madagascar ก็จะมีตัว
เด่นๆอยู่ 4 ตัวหลกั เครื่องเล่นในโซนนีท้ี่ไม่ควรพลาดเลยก็คือ ล่องเรือเดินไปใน
เกาะมาดากัสการ ์ซึ่งจะได้พบกับสัตว์ต่างๆ ที่จะมาสร้างรอยยิ ้มและเสียง
หวัเราะใหก้บัทกุท่านที่ไดล้อ่งเรือเขา้ไปชม  

***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour Sea. Aquarium 
(โปรดแจ้งและช าระค่าบัตรก่อนเดินทาง ได้ในราคา 
ผู้ใหญ่  1,350 บาท  / เด็ก อายุต ่ากว่า 12ปี ราคา 
1,190 บาท)  S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์
น ้าเปิดใหม่ใหญ่ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park จดั
อนัดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชียตะวนัออกเฉียง



 

 

ใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ า้ สามารถบรรจนุ า้เค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสตัวท์ะเลกว่า 800 สายพนัธุ ์รวบรวมสตัว์
น า้กว่า 100,000 ตวั ตกแต่งดว้ยซากปรกัหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณข์องทะเลต่างๆ ทั่วโลก  

เวลาเปิดท าการ : (โปรดเช็คอีกคร้ัง) 
 

***(อิสระ อาหารเทีย่งและเย็นเพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยวสวนสนุกและช้อปป้ิง)*** 
จากนัน้เดินทางเขา้เยี่ยมชมมารีน่าเบยแ์ซนด ์Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดบั 6 ดาว โดยพืน้ที่ดา้นในประกอบไปดว้ย

โรงแรม หา้งสรรพสินคา้ จุดชมวิว พิพิธภัณฑ ์คาสิโน และโรงภาพยนตร ์รวมถึงส่วนของ แซนดส์กายพารค์ ที่เป็นสระว่าย

น า้(ไม่รวมค่าขึน้ชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) 

20.00 ชมการแสดงโชวแ์สง สี เสียงและน า้ ที่ใหญ่ที่สดุใน South East Asia กบัการแสดงที่มีชื่อว่า Wonder Full Light 
การแสดงนี ้จดัขึน้ที่ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเ ป็นลานที่นั่งหนัหนา้ออกทางอ่าว Marina 

 
โรงแรมที่พัก โรงแรม Royal Newton / Chancellor Orchart หรือเทยีบเท่า3ดาว 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
วันทีส่ี่   CHINATOWN - ชมวัดพระเขีย้วแก้ว - GARDEN BY THE BAY - ช้อปป้ิงย่านออรช์ารด์ - สนามบิน – 
กรงุเทพฯ (B) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html


 

 

น าท่านเดินทางสู่ CHINATOWN น าท่าน ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว 
(Buddha Tooth Relic Temple) สรา้งขึน้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระ
เขี ้ยวแก้ว  ของพระพุทธ เจ้า  วัดพระพุทธศาสนาแห่ งนี ้ส ร้าง 
สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่  1มีนาคม 
2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร ์
(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชั้นล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศา
สนพิ ธี    ชั้น  2 -3 เป็นพิพิ ธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น  4 เป็นที่
ประดิษฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิม และใกลก้นัก็เป็นวดัแขกซึ่งมีศิลปกรรมการ
ตกแต่งที่สวยงาม 
จากน้ันเข้าชม GARDEN BY THE BAY  อิสระใหท้่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร ์ชื่นชมกับตน้ไม้
นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่ องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติสิงคโปร ์นอกจากนีย้ังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้  าหรบัใหผู้ท้ี่มา
เยือนสามารถมองเห็น สวนจากมมุสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพอนังดงามของอ่าวและ
สวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบตัร SUPERTREE 8 SGD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPTIONAL TOUR 
หากต้องการชม 2 โดมเพ่ิม 1,290 บาท/ท่าน ** โปรดแจ้งก่อนเดินทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 



 

 

 

 

รถโค้ชน าท่านช้อปป้ิงย่านถนนออรช์ารด์ สินคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหม่ลา่สดุ จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตัง้
อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปรม์ีท่าเรือและเรือสินคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปรน์ีเ้สมอ ถนน
ออรช์ารด์จดัไดว้่าเป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เรียงราย สอง
ฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย 

***(อิสระ อาหารเทีย่งและเย็นเพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง)*** 
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี  
หากมีเวลาท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ 
Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ี่นี่เป็นทั้งศูนยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง 
และการพักผ่อนอย่างแทจ้ริง ซึ่งโดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมล า้สมัยในแบบสถาปัตยกรรมสญัลกัษณ ์(Architecturally 
Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 
Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นที่ปรกึษาในการออกแบบเทอรม์ินอลแห่งนี ้ THE JEWEL ถูกออกแบบ
มาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพืน้ที่ทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนือพืน้ดิน 5 ชัน้ และชัน้ใตดิ้น 5 

Flower Dome จะเป็นที่จดัแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้นชืน้
แถบเมดิเตอรเ์รเนียน มีตน้ไมด้ดัยกัษแ์ละปาลม์ขวด
มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วน่ารกัๆ ใหเ้ราดู
อีกดว้ย เหมาะแก่การไปนั่งอ่านหนงัสือ นั่งเลน่ชิลๆ 
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมีน า้ตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ยพนัธุพ์ืช
และพนัธุไ์มใ้นเขตป่าดิบชืน้มากมาย ในโดมจะออกแบบเป็น
ทางเดิน โดยเราจะเดินขึน้ลิฟตไ์ปชัน้บนสดุแลว้เดินไลล่งมา
จนถึงชัน้ลา่งที่เป็นป่าหมอกสวยงามมาก 



 

 

ชัน้ สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลงัการดว้ยน า้ตกยักษ์ (Rain Vortex) สูง
ราว ๆ 40 เมตร จะมีน า้ไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สูแ่อ่งน า้วนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 

 
 
22.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที ่FD352 
00.10 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 
เมื่อเดินทางถึงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

วันที ่13 – 16  มกราคม 2566  16,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่10 – 13 กุมภาพันธ ์2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่17 – 20 กุมภาพันธ ์2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่03 – 06 มีนาคม 2566 18,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่10 – 13 มีนาคม 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่17 – 20 มีนาคม 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่24 – 27 มีนาคม 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่06 – 09 เมษายน 2566 19,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่13 – 16 เมษายน 2566 19,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่14 – 17 เมษายน 2566 19,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่21 – 24 เมษายน 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่05 – 08 พฤษภาคม 2566 18,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่12 – 15 พฤษภาคม 2566 16,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่02 – 05 มิถุนายน 2566 18,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่16 – 19 มิถุนายน 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่07 – 10 กรกฎาคม 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่21 – 24 กรกฎาคม 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่28 – 31 กรกฎาคม 2566 19,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่11 – 14 สิงหาคม 2566 18,999.- 3,900. - 4,900. - 



 

 

 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที ่2 ในห้อง   ราคาเท่าผู้ใหญ่ 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL(เดก็ไม่มีเตียง) เป็นท่านที ่3 ในห้อง ลดราคา 1,000.-บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP (เดก็มีเตียง) แบบเสริมเตียง   ลดราคา 500.- บาท 
มีตั๋วเคร่ืองบนิแล้วจอยแลนด ์      ลดราคา 5,000.-บาท 
 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 7,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท  

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุ์กประการ *** 

หากทา่นสนใจตดักรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปลี่ยนราคา  

หากมีการปรับขึน้ของภาษนี ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศทีมี่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

อัตรานีร้วม   

❖ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนั ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร ์รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กก. 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าที่พกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 

วันที ่25 – 28 สิงหาคม 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่08 – 11 กันยายน 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่22 – 25 กันยายน 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่29 ก.ย. – 02 ต.ค. 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่06 – 09 ตุลาคม 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่13 – 16 ตุลาคม 2566 18,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่20 – 23 ตุลาคม 2566 18,999.- 3,900. - 4,900. - 

วันที ่27 – 30 ตุลาคม 2566 17,999.- 3,900. - 4,900. - 



 

 

❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่างวนั
เดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 

อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบินดอนเมือง (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้า
ทัวรต์ามความพึงพอใจ) 

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 
❖ เอกสาร VACCINE CERTIFICATE 

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจากค่าบริการ

ทีต่่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

ใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่น
ใหก้บัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษิัทระบใุน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 



 

 

❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก
ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 

❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัที่ลกูคา้ระบตุอนจองทวัร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน ใน
บางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบริษัทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลกูคา้ 
เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่
จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เมื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหนา้
ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทวัรน์ีเ้ป็น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่า
จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบ
และยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ
สญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 


