
 

 

 

 

 
 

ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัที่ยะโฮรพ์รเีมียรเ์อาทเ์ลต | เลโก ้แลนด ์| มสัยิดปตุรา มสัยิดสีชมพู 
สเุหรา่สีน า้เงิน | ตกึสลุต่านอบัดลุซามดั | พระราชวงัอิสตานาเนการา | ตกึแฝดปิโตรนสั  

  
 

 

 

 

 

 

MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วัน 2 คืน  

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563  

เริ่มต้นแนะน าเพยีง  11,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – กวัลาลมัเปอร(์สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15) – ยะโฮรบ์าหรู์ - ชอ้ปป้ิง
สินคา้แบรนดด์งัที่ ยะโฮรพ์รีเมียรเ์อาทเ์ลต 

วนัที่ 2. เต็มอ่ิมสวนสนกุเลโกแ้ลนด ์
วันที่ 3. มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน า้เงิน – อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวังอิสตานาเนการา – ตึกแฝด   

ปิโตรนาส - กวัลาลมัเปอร(์สนามบินมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ(สนามบินสวุรรณภมูิ) (MH796: 22.00-23.10) 



 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-
14.15) – ยะโฮรบ์าหรู์ - ช้อปป้ิงสินค้าแบรนดด์ังที ่ยะโฮรพ์รีเมียรเ์อาทเ์ลต 

09.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์M เช็คอินกรุ๊ปของสายการ
บิน มาเลเซียแอรไ์ลน ์(Malaysia Airline) โดยมีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

11.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ 
MH785 ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกวัลาลมัเปอร ์น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ (เวลา
ที่ประเทศมาเลเซียเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่ เมืองยะโฮรบ์าหรู์ เป็นเมืองที่อยู่ทางใตส้ดุของคาบสมทุรมลายู ในฐานะที่เป็นเขตเมืองใหญ่อนัดับ

สองของประเทศ ยะโฮรบ์าหรู์เป็นศนูยก์ลางทางการเงิน ศนูยก์ลางการท่องเที่ยวอตุสาหกรรมและการท่องเที่ยว
ที่ส  าคญัส าหรบัภาคใตข้องมาเลเซีย  

 จากนัน้น าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัที่ ยะโฮรพ์รีเมียรเ์อาทเ์ลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรคแ์ห่ง
การชอ้ปป้ิงเสือ้ผา้ จากคอลเลคชั่น แบรนดเ์นมชื่อดงั และ 80 ดีไซเนอรช์ัน้น า ที่นี่คณุจะไดพ้บกบัส่วนลดตัง้แต่ 
25-65% ทกุวนั 

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก น าคณะเข้าสู่ทีพั่ก KSL RESORT หรือ GRAND PARAGON HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือ เทยีบเท่า 

 

  



 

วันที ่2 เต็มอิ่มสวนสนุกเลโก้แลนด ์– กัวลาลมัเปอร ์
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 สมัผสัประสบการณส์ดุต่ืนเตน้ขณะสูก้บัมงักรบินที่ สวนสนุกเลโก้แลนด ์มาเลเซีย (LEGOLAND Malaysia 

: Theme Park) พบกบัเครื่องเล่นกว่า 70 ชนิด สไลเดอร ์การแสดง และจดุเที่ยวมากมายส าหรบัครอบครวัและ
เด็กทุกวัย เยี่ยมชมโซนในธีมต่าง ๆ ทั้ง 7 ของสวนสนุก ได้แก่ บีกินนิง (Beginning) เมืองจ าลองมินิแลนด ์
(Miniland) โลกจินตนาการ (Imagination) เลโก้เทคนิค (Lego Technic) อาณาจักรเลโก้ (Lego Kingdoms) 
ดินแดนผจญภัย (Land of Adventure) และเมืองเลโก้ (Lego City) เที่ยวเลโกแ้ลนด ์มาเลเซีย สวนสนุกระดับ
นานาชาติแห่งแรกของมาเลเซีย ชมสถานที่ส  าคัญชื่อดังระดับโลกในขนาดย่อส่วนที่ต่อจากตัวต่อเลโก้ (แจก
คปูองรบัประทานอาหารเพื่อใหท้านเพลิดเพลินกบัสวนสนกุ) 

 ท่านสามารถเลือกซือ้แพ็คเก็จ สวนน ้าเลโก้แลนด ์มาเลเซีย (LEGOLAND® Malaysia Water Park) ตะลุย
สวนน า้เลโกแ้ลนด ์สนุกสุดหวี่ยงกับสไลเดอรแ์ละเครื่องเล่นมากมาย พรอ้มกบัโมเดลเลโกก้ว่า 70 ชุด (ไม่รวม
ค่าเขา้ชม Water Park ราคาประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท ) หรือ ซีไลฟ์ มาเลเซีย (Sea Life Malaysia) 

เอาใจคนรกัเลโก ้(LEGO®) โดยเฉพาะ ดา้นในคณุจะไดพ้บกบัหุ่นจ าลองเลโกไ้ซสม์ินิ และเลโกท้ี่ต่อขึน้เป็นสตัว์
ทะเลสดุน่ารกัอีกมากมาย (ไม่รวมค่าเขา้ชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM หรือ 760 บาท) 

 

 
 เดินทางสูเ่มือง กัวลาลัมเปอร ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชั่วโมง) เป็นทัง้เมืองหลวงของมาเลเซียและ

เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย ประชากรในเมืองมีความหลากหลายทั้งทางเชือ้ชาติ ศาสนาและ
วฒันธรรม แต่ความแตกต่างเหล่านีก้ลบัน ามาซึ่งความโดดเด่นและอตัลกัษณข์องความเป็นชนเผ่าที่ไม่เหมือน
ใคร ท าใหก้วัลาลมัเปอรเ์ป็นเมืองที่มีที่เที่ยวครอบคลมุ ทัง้สไตลจ์ีน สไตลแ์ขก ตึกทรงโมเดิรน์ หรือวดัไทยก็ยงัมี
เลย นอกจากนี ้การเดินทางในกัวลาลมัเปอรย์ังง่ายและสะดวก ถนนสภาพดีมาก เราสามารถพบเห็นป่าไมส้ี
เขียวกระจดักระจายทั่วบรเิวณเมืองหลวง  

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

เทยีบเท่า 
 
 



 

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

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดจุเมืองเนรมิตเป็น

เมืองที่ใหค้วามส าคัญ กับสิ่งแวดลอ้ม พลงังานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยงัเป็นที่ตัง้ของหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรฐัมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย 
น าท่านชมจตัรุสัปตุรา น าท่านชมมสัยิดปตุรา มสัยิดสีชมพ ูมสัยิดแห่งเมืองซึ่งสรา้งจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตัง้อยู่
รมิทะเลสาบปตุรา 

 น าท่านชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) เป็นสญัลกัษณส์ าคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา 
ประเทศมาเลเซีย ตัง้อยู่ริมทะเลสาบปุตราจายา ดา้นหน้าของมัสยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร ์(Putra Square) 
ลานกวา้งแห่งนีม้ีรูปดาว 13 แฉกหมายถึงรฐัทัง้ 13 ของมาเลเซีย มีธงของแต่ละรฐัตัง้อยู่ตามแฉกต่างๆ โดยตรง
กลางเป็นธงชาติมาเลเซีย นอกจากนีม้ัสยิดปุตรายังมีหอคอยสูงที่สวยงามสรา้งขึน้โดยไดร้บัอิทธิพลมาจาก
มสัยิดชีคโอมาร ์(Sheikh Omar mosque) ในกรุงแบกแดด โดยตัวหอคอยมีความสูงถึง 116 เมตร และยงัเป็น
หนึ่งในหอคอยที่สงูที่สดุในภมูิภาค มีหา้ยอดเป็นสญัลกัษณข์องเสาหลกัทัง้หา้ในศาสนาอิสลาม 

 
 สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเต็มๆคือ มัสยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิส ชาห ์เป็นหนึ่งใน

สถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สวยงามที่สดุในมาเลเซียเลยก็ว่าได ้ความโอ่อ่าของสเุหรา่สีน า้เงินนีส้ามารถบอกได้
เลยว่ามองเห็นไดแ้ต่ไกล ลกัษณะเด่นของที่นี่คือโดมสีน า้เงินขาวขนาดใหญ่ตรงกลางขนาบขา้งไปดว้ยเสามินา
เรต็ 4 เสา แลดสูงูชะลดูยิ่งกว่าตกึสงูบางแห่งก็ว่าได ้นอกจากนี ้ยงัมีหอคอยสเุหรา่ที่สงูที่สดุในโลกอีกดว้ย 



 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 น าท่านชม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ตัง้อยู่หนา้จตุรสัเมอรเ์ดกาและ
สโมสรรอยัลสลงังอร ์เอกลกัษณข์องที่นี่คือลกัษณะตวัอาคารที่ยาวและมีความงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ
แขกมัวร ์มีหอนาฬิกาท่ีสรา้งขึน้เพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ จึงท าให้
เป็นที่มาของฉายา “บิ๊กเบนแห่งมาเลเซีย” นอกจากนี ้อาคารสลุต่านอบัดลุซาหมดัยงัมีความเก่าแก่ เพราะสรา้ง
มากว่า 100 ปีแลว้ ตัง้แต่สมยัที่มาเลเซียยงัอยู่ภายใตก้ารปกครองขององักฤษ 

 
 จากนั้นน าท่านชม พระราชวังอิสตานาเนการา(Istana negara palace) พระราชวังแห่งชาติของประเทศ

มาเลเซีย งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเนือ้ที่กวา้งขวาง กว่า 100,000 ตาราง
เมตร พระราชวงัอิสตานาเนการา(istana negara palace) เป็นสถานที่ประทบัของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยงั
ดีเปอรต์วนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทองดูมลังเมลือง 
ทางเขา้ดา้นหนา้มีทางเขา้พิเศษหลายเสน้ทาง นกัท่องเที่ยวสามารถไปแวะชมไดทุ้กวนั แต่สามารถถ่ายภาพได้



 

แค่บรเิวณดา้นหนา้พระราชวงัเท่านัน้ 

 
 
 

น าท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Tower) สัญลักษณ์ของเมืองกัวลาลัมเปอรแ์ละประเทศ
มาเลเซีย สิ่งปลูกสรา้งที่แสดงใหเ้ห็นถึงความศิวิไลซข์องประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตึกแฝดที่สูง
ที่สุดในโลก สูงถึง 451.9 เมตร มีทั้งหมด 88 ชั้น สูงตระหง่านสะท้อนแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันและ
ระยิบระยับดว้ยแสงไฟประดับตกแต่งในตอนกลางคืน แล้วรูห้รือไม่ว่า จริงๆแล้วตึกเปโตรนาสนั้นได้รบัแรง
บนัดาลใจจากรูปทรงเลขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม (ไม่รวมค่าขึน้ 28 USD)   

 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   

19.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ MH796 ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภ์าพ พรอ้มความประทบัใจ 



 

 

ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ โดยทางบรษิัทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 
 

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

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
พักกบัผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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.- 

วนัที่ 01 –  03 พฤษภาคม 63 
วนัแรงงาน 

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

วนัที่ 05 – 07 มิถนุายน 63 
วนัวิสาขบชูา 

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

วนัที่ 19 – 21 มิถนุายน 63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,000 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน*** 



 
เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงนิเต็มจ านวนค่าทวัร ์พรอ้มกบัเตรียมเอกสาร

ส่งใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ เต็มจ านวนค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
ค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ้่ายจรงิท่ีเกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 



 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั / เจ็ตสตารแ์อรเ์วย ์25 กิโลกรมั] ค่าประกนัวินาศภยั
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน 


