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ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัท่ียะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต | เลโก้ แลนด์ | มสัยิดปตุรา มสัยิดสีชมพู 
สเุหร่าสีน า้เงิน | ตกึสลุต่านอบัดลุซามดั | พระราชวังอิสตานาเนการา | ตกึแฝดปิโตรนัส  

  
 

 

 

 

 

MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วัน 2 คืน  
เดนิทาง มกราคม – มิถุนายน 2563  

เร่ิมต้นแนะน าเพียง  11,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กวัลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15) – ยะโฮร์บาห์รู - ช้อปปิง้
สินค้าแบรนด์ดงัที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต 

วนัที่ 2. เต็มอ่ิมสวนสนุกเลโก้แลนด์ 
วนัที่ 3. มสัยิดปุตรา มสัยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน า้เงิน – อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวัง อิสตานาเนการา – ตึกแฝด   

ปิโตรนาส - กวัลาลัมเปอร์(สนามบนิมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) (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. คณะมาพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการ
บิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรบั และอ านวยความสะดวก 

11.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์  โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 
MH785 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกวัลาลัมเปอร์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ( เวลา
ที่ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่ เมืองยะโฮร์บาห์รู เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมลายู ในฐานะที่เป็นเขตเมืองใหญ่อันด ับ

สองของประเทศ ยะโฮร์บาห์รูเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
ที่ส าคญัส าหรบัภาคใต้ของมาเลเซีย  

 จากนัน้น าท่าน ช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรค์แห่ง
การช้อปปิง้เสือ้ผ้า จากคอลเลคชัน่ แบรนด์เนมชื่อดงั และ 80 ดีไซเนอร์ชัน้น า ที่นี่คุณจะได้พบกับส่วนลดตัง้แต่ 
25-65% ทุกวนั 

 

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

 

วันที่ 2 เต็มอิ่มสวนสนุกเลโก้แลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
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 สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นขณะสู้กบัมงักรบินที่ สวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND Malaysia 

: Theme Park) พบกบัเคร่ืองเล่นกว่า 70 ชนิด สไลเดอร์ การแสดง และจุดเที่ยวมากมายส าหรับครอบครัวและ
เด็กทุกวยั เย่ียมชมโซนในธีมต่าง ๆ ทัง้  7 ของสวนสนุก ได้แก่ บีกินนิง  (Beginning) เมืองจ าลองมินิแลนด์ 
(Miniland) โลกจินตนาการ (Imagination) เลโก้เทคนิค (Lego Technic) อาณาจักรเลโก้ (Lego Kingdoms) 
ดินแดนผจญภยั (Land of Adventure) และเมืองเลโก้ (Lego City) เที่ยวเลโก้แลนด์ มาเลเซีย สวนสนุกระด ับ
นานาชาติแห่งแรกของมาเลเซีย ชมสถานที่ส าคญัชื่อดงัระด ับโลกในขนาดย่อส่วนที่ต่อจากตัวต่อเลโก้  (แจก
คูปองรบัประทานอาหารเพื่อให้ทานเพลิดเพลินกับสวนสนุก)  

 ท่านสามารถเลือกซือ้แพ็คเก็จ สวนน า้เลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND® Malaysia Water Park) ตะลุย
สวนน า้เลโก้แลนด์ สนุกสุดหว่ียงกบัสไลเดอร์และเคร่ืองเล่นมากมาย พร้อมกับโมเดลเลโก้กว่า 70 ชุด (ไม่รวม
ค่าเข้าชม Water Park ราคาประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท ) หรือ ซีไลฟ์ มาเลเซีย (Sea Life Malaysia) 

เอาใจคนรกัเลโก้ (LEGO®) โดยเฉพาะ ด้านในคุณจะได้พบกบัหุ่นจ าลองเลโก้ไซส์มินิ และเลโก้ที่ต่อขึน้เป็นสัตว์
ทะเลสุดน่ารกัอีกมากมาย (ไม่รวมค่าเข้าชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM หรือ 760 บาท) 

 

 
 เดินทางสู่เมือง กัวลาลัมเปอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชัว่โมง) เป็นทัง้เมืองหลวงของมาเลเซียและ

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย ประชากรในเมืองมีความหลากหลายทัง้ทางเชือ้ชาติ  ศาสนาและ
วฒันธรรม แต่ความแตกต่างเหล่านีก้ลับน ามาซึ่งความโดดเด่นและอตัลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าที่ไม่เหมือน
ใคร ท าให้กวัลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่มีที่เที่ยวครอบคลุม ทัง้สไตล์จีน สไตล์แขก ตึกทรงโมเดิร์น หรือวัดไทยก็ยังมี
เลย นอกจากนี ้การเดินทางในกวัลาลัมเปอร์ยงัง่ายและสะดวก ถนนสภาพดีมาก เราสามารถพบเห็นป่าไม้สี
เขียวกระจดักระจายทัว่บริเวณเมืองหลวง  

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

เทียบเท่า 
 
 

วันที่ 3 
มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน า้เงิน - อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวังอิส
ตานาเนการา - ตึกแฝดปิโตรนัส - กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MH796: 22.00-23.10) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็น
เมืองที่ให้ความส าคญั กบัส่ิงแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลย่ีสมยัใหม่ และยังเป็นที่ต ัง้ของหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรฐัมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย 
น าท่านชมจตัุรสัปุตรา น าท่านชมมสัยิดปุตรา มสัยิดสีชมพู มสัยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ต ัง้อยู่
ริมทะเลสาบปุตรา 

 น าท่านชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) เป็นสัญลักษณ์ส าคญัแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา 
ประเทศมาเลเซีย ต ัง้อยู่ริมทะเลสาบปุตราจายา ด้านหน้าของมัสยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร์ (Putra Square) 
ลานกว้างแห่งนีมี้รูปดาว 13 แฉกหมายถึงรฐัทัง้ 13 ของมาเลเซีย มีธงของแต่ละรฐัต ัง้อยู่ตามแฉกต่างๆ  โดยตรง
กลางเป็นธงชาติมาเลเซีย นอกจากนีม้สัยิดปุตรายังมีหอคอยสูงที่สวยงามสร้างขึน้โดยได้รับอิทธิพลมาจาก
มสัยิดชีคโอมาร์ (Sheikh Omar mosque) ในกรุงแบกแดด โดยตวัหอคอยมีความสูงถึง  116 เมตร และยังเป็น
หนึ่งในหอคอยที่สูงที่สุดในภูมิภาค มีห้ายอดเป็นสัญลักษณ์ของเสาหลักทัง้ห้าในศาสนาอิสลาม 

 
 สุเหร่าสีน า้เงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเต็มๆคือ มสัยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อับดุล  อาซิส  ชาห์ เป็นหนึ่งใน

สถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สวยงามที่สุดในมาเลเซียเลยก็ว่าได้ ความโอ่อ่าของสุเหร่าสีน า้เงินนีส้ามารถบอกได้
เลยว่ามองเห็นได้แต่ไกล ลักษณะเด่นของที่นี่คือโดมสีน า้เงินขาวขนาดใหญ่ตรงกลางขนาบข้างไปด้วยเสามินา
เร็ต 4 เสา แลดูสูงชะลูดย่ิงกว่าตึกสูงบางแห่งก็ว่าได้ นอกจากนี ้ ยงัมีหอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านชม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building)  ตัง้อยู่หน้าจตุรัสเมอร์เดกาและ
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สโมสรรอยลัสลังงอร์ เอกลักษณ์ของที่นี่คือลักษณะตวัอาคารที่ยาวและมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
แขกมวัร์ มีหอนาฬิกาท่ีสร้างขึน้เพื่อเฉลิมฉลองวนัพระราชสมภพของพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ จึงท าให้
เป็นที่มาของฉายา “บ๊ิกเบนแห่งมาเลเซีย” นอกจากนี ้อาคารสุลต่านอบัดุลซาหมดัยงัมีความเก่าแก่ เพราะสร้าง
มากว่า 100 ปีแล้ว ต ัง้แต่สมยัที่มาเลเซียยงัอยู่ภายใต้การปกครองขององักฤษ 

 
 จากนัน้น าท่านชม พระราชวังอิสตานาเนการา( Istana negara palace) พระราชวังแห่งชาติของประเทศ

มาเลเซีย งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเนือ้ที่กว้างขวาง  กว่า 100,000 ตาราง
เมตร พระราชวงัอิสตานาเนการา(istana negara palace) เป็นสถานที่ประทบัของสมเด็จพระราชาธิบดี  หรือยัง
ดีเปอร์ตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ต ัวพระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม  ซึ่งทาสีทองดูมลังเมลือง 
ทางเข้าด้านหน้ามีทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง นกัท่องเที่ยวสามารถไปแวะชมได้ทุกวัน แต่สามารถถ่ายภาพได้
แค่บริเวณด้านหน้าพระราชวงัเท่านัน้ 

 
 
 

น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Tower) สัญลักษณ์ของเมืองกัวลาลัมเปอร์และประเทศ
มาเลเซีย ส่ิงปลูกสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความศิวิไลซ์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นตึกแฝดที่สูง
ที่สุดในโลก สูงถึง  451.9 เมตร มีทัง้หมด 88 ชัน้ สูงตระหง่านสะท้อนแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันและ
ระยิบระยบัด้วยแสงไฟประดบัตกแต่งในตอนกลางคืน  แล้วรู้หรือไม่ว่า จริงๆแล้วตึกเปโตรนาสนัน้ได้รับแรง
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บนัดาลใจจากรูปทรงเลขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม (ไม่รวมค่าขึน้ 28 USD)   
 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

19.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  MH796  ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิ์ภาพ พร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ : MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วัน 2 คนื BY MH 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พกั 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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

วนัที่ 07 – 09 กุมภาพนัธ์ 63 
วนัมาฆบูชา 

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

วนัที่ 15 – 17 กุมภาพนัธ์ 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

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

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

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

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร  

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล  

 
เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทัง้นีขึ้น้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆท่ี
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
***หากท่านท่ีต้องออกตั๋วภายใน (เคร่ืองบนิ, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเน่ืองจาก
สายการบนิอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบนิ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบดิา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบดิาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วัน ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า  
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอยา่งน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงนิเต็มจ านวนค่าทัวร์ พร้อมกับเตรียมเอกสาร

ส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัว ร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั๋วเคร่ืองบนิมิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ เต็มจ านวนค่าทัวร์ 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

วนัที่ 01 –  03 พฤษภาคม 63 
วนัแรงงาน 

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

วนัที่ 05 – 07 มิถุนายน 63 
วนัวิสาขบูชา 

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

วนัที่ 19 – 21 มิถุนายน 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน*** 
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4. ส าหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยืน่วีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลกิการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทัง้หมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จ านวนท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางได้ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท่้านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จ าตั๋วในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ช าระคา่ทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบนิไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึน้แล้วกับท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ท่ีน่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบตัร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท าท่ีเคาน์เตอร์
สนามบนิ ณ วันเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า  
3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4.  เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง  
5.  ค่าน า้หนักสัมภาระรวมในตั๋วเคร่ืองบนิ [นกสกู๊ ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบนิไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 กิโลกรัม] ค่าประกันวนิาศภัย
เคร่ืองบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตัิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้ เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้ เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตัิเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  
3.  ค่าภาษีน า้มัน ท่ีสายการบนิเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเคร่ืองบนิ  
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
5.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 


