
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

MALAYSIA ENJOY LEGO LAND 3 วัน 2 คืน 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต | เลโก้ แลนด์ | มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู 
สุเหร่าสีน้ำเงิน | ตึกสุลต่านอับดุลซามัด | พระราชวังอิสตานาเนการา | ตึกแฝดปิโตรนัส  

 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

เดินทาง มกราคม – มิถุนายน 2563  

เริ่มต้นแนะน าเพยีง  11,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ) – 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) 



 

 
 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15) – ยะโฮร์บาห์รู 
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต 

09.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน 
มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก 

11.05 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH785 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาที่
ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่ เมืองยะโฮร์บาห์รู เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมลายู ในฐานะที่เป็นเขตเมืองใหญ่อันดับสอง

ของประเทศ ยะโฮร์บาห์รูเป็นศูนย์กลางทางการเงิน ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวที่สำคัญ
สำหรับภาคใต้ของมาเลเซีย  

 จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรค์แห่ง
การช้อปปิ้งเสื้อผ้า จากคอลเลคชั่น แบรนด์เนมชื่อดัง และ 80 ดีไซเนอร์ชั้นนำ ที่นี่คุณจะได้พบกับส่วนลดตั้งแต่ 25-
65% ทุกวัน 
 

 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก นำคณะเข้าสู่ที่พัก KSL RESORT หรือ GRAND PARAGON HOTEL  ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า 



 

 
 

 

วันที ่2 เต็มอ่ิมสวนสนุกเลโก้แลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้นขณะสู้กับมังกรบินที่ สวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND Malaysia : 

Theme Park) พบกับเครื่องเล่นกว่า 70 ชนิด สไลเดอร์ การแสดง และจุดเที่ยวมากมายสำหรับครอบครัวและเด็ก
ทุกวัย เยี่ยมชมโซนในธีมต่าง ๆ ทั้ง 7 ของสวนสนุก ได้แก่ บีกินนิง (Beginning) เมืองจำลองมินิแลนด์ (Miniland) 
โลกจินตนาการ (Imagination) เลโก้เทคนิค (Lego Technic) อาณาจักรเลโก ้(Lego Kingdoms) ดินแดนผจญภัย 
(Land of Adventure) และเมืองเลโก้ (Lego City) เที่ยวเลโก้แลนด์ มาเลเซีย สวนสนุกระดับนานาชาติแห่งแรก
ของมาเลเซีย ชมสถานที่สำคัญชื่อดังระดับโลกในขนาดย่อส่วนที่ต่อจากตัวต่อเลโก้  (แจกคูปองรับประทานอาหาร
เพ่ือให้ทานเพลิดเพลินกับสวนสนุก) 

 ท่านสามารถเลือกซื้อแพ็คเก็จ สวนน้ำเลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND® Malaysia Water Park) ตะลุยสวน
น้ำเลโก้แลนด์ สนุกสุดหวี่ยงกับสไลเดอร์และเครื่องเล่นมากมาย พร้อมกับโมเดลเลโก้กว่า 70 ชุด (ไม่รวมค่าเข้าชม 
Water Park ราคาประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท ) หรือ ซีไลฟ์ มาเลเซีย (Sea Life Malaysia) เอาใจคน
รักเลโก้ (LEGO®) โดยเฉพาะ ด้านในคุณจะได้พบกับหุ่นจำลองเลโก้ไซส์มินิ  และเลโก้ที่ต่อขึ้นเป็นสัตว์ทะเลสุด
น่ารักอีกมากมาย (ไม่รวมค่าเข้าชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM หรือ 760 บาท) 
 

 

 
  

เดินทางสู่เมือง กัวลาลัมเปอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชั่วโมง) เป็นทั้งเมืองหลวงของมาเลเซียและเป็น
เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอีกด้วย ประชากรในเมืองมีความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม แต่
ความแตกต่างเหล่านี ้กลับนำมาซึ ่งความโดดเด่นและอัตลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าที ่ไม่เหมือนใคร ทำให้
กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที่มีที่เที่ยวครอบคลุม ทั้งสไตล์จีน สไตล์แขก ตึกทรงโมเดิร์น หรือวัดไทยก็ยังมีเลย นอกจากนี้ 
การเดินทางในกัวลาลัมเปอร์ยังง่ายและสะดวก ถนนสภาพดีมาก เราสามารถพบเห็นป่าไม้สีเขียวกระจัดกระจายทั่ว
บริเวณเมืองหลวง  



 

 
 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  
ทีพ่ัก นำคณะเข้าส ู ่ท ี ่พ ัก FURAMA HOTEL BUKIT BINTANG , VERDANT HILL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ 

เทียบเท่า 
 

วันที ่3 
มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน้ำเงิน - อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวังอิสตานาเนการา - ตึก
แฝดปิโตรนัส - กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MH796: 22.00-23.10) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 นำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมือง

ที่ให้ความสำคัญ กับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ 
รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย นำท่านชม
จัตุรัสปุตรา นำท่านชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุ
ตรา 

 นำท่านชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองปุตราจายา 
ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตราจายา ด้านหน้าของมัสยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร์ (Putra Square) ลาน
กว้างแห่งนี้มีรูปดาว 13 แฉกหมายถึงรัฐทั้ง 13 ของมาเลเซีย มีธงของแต่ละรัฐตั้งอยู่ตามแฉกต่างๆ โดยตรงกลาง
เป็นธงชาติมาเลเซีย นอกจากนี้มัสยิดปุตรายังมีหอคอยสูงที่สวยงามสร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลมาจากมัสยิดชีคโอมาร์ 
(Sheikh Omar mosque) ในกรุงแบกแดด โดยตัวหอคอยมีความสูงถึง 116 เมตร และยังเป็นหนึ่งในหอคอยที่สูง
ที่สุดในภูมิภาค มีห้ายอดเป็นสัญลักษณ์ของเสาหลักทั้งห้าในศาสนาอิสลาม 
 

 
  

สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเต็มๆคือ มัสยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิส ชาห์ เป็นหนึ่งใน
สถาปัตยกรรมทางศาสนาที่สวยงามที่สุดในมาเลเซียเลยก็ว่าได้  ความโอ่อ่าของสุเหร่าสีน้ำเงินนี้สามารถบอกได้เลย
ว่ามองเห็นได้แต่ไกล ลักษณะเด่นของที่นี่คือโดมสีน้ำเงินขาวขนาดใหญ่ตรงกลางขนาบข้างไปด้วยเสามินาเร็ต 4 เสา 
แลดูสูงชะลูดยิ่งกว่าตึกสูงบางแห่งก็ว่าได้ นอกจากนี้ ยังมีหอคอยสุเหร่าที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย 



 

 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 นำท่านชม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ตั้งอยู่หน้าจตุรัสเมอร์เดกาและ
สโมสรรอยัลสลังงอร์ เอกลักษณ์ของที่นี ่คือลักษณะตัวอาคารที่ยาวและมีความงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบ
แขกมัวร์ มีหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษ จึงทำให้เป็น
ที่มาของฉายา “บิ๊กเบนแห่งมาเลเซีย” นอกจากนี ้อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัดยังมีความเก่าแก่ เพราะสร้างมากว่า 
100 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยที่มาเลเซียยังอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ 

 
  

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตานาเนการา(Istana negara palace) พระราชวังแห่งชาติของประเทศ
มาเลเซีย งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้อที่กว้างขวาง กว่า 100,000 ตารางเมตร 
พระราชวังอิสตานาเนการา(istana negara palace) เป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์



 

 
 

ตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทองดูมลังเมลือง ทางเข้าด้านหน้า
มีทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถไปแวะชมได้ทุกวัน แต่สามารถถ่ายภาพได้แค่บริเวณด้านหน้า
พระราชวังเท่านั้น 

 
 
 

 
นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Tower) สัญลักษณ์ของเมืองกัวลาลัมเปอร์และประเทศมาเลเซีย 
สิ่งปลูกสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความศิวิไลซ์ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 
451.9 เมตร มีทั้งหมด 88 ชั้น สูงตระหง่านสะท้อนแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันและระยิบระยับด้วยแสงไฟประดับ
ตกแต่งในตอนกลางคืน แล้วรู้หรือไม่ว่า จริงๆแล้วตึกเปโตรนาสนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงเลขาคณิตของ
สถาปัตยกรรมอิสลาม (ไม่รวมค่าขึ้น 28 USD)   

 

 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   



 

 
 

19.00 น. สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

 
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

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

กำหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

พักกับผู่ใหญ่ 1 
ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 
12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 
ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

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

วันที่ 07 – 09 กุมภาพันธ์ 63 
วันมาฆบูชา 

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

วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 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 (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน*** 



 

 
 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่
สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ*** 
 
***หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 
 
หมายเหตุ 
สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดิ นทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 
180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจำนวนค่าทัวร์ พร้อมกับเตรียมเอกสาร

ส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทำการจองแล้ว 
2. การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนกำหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ เต็มจำนวนค่าทัวร์ 
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
4. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ (15ท่านข้ึนไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 



 

 
 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทำการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจำ
ตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจำให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชำระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โ ดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัย
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้ ** 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 



 

 
 

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
7.  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์  
3.  ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 

 


