
#15395 ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร 3 วัน 2 คืน สวนสนุกเล
โกแลนด มัสยิดสีชมพู สุเหราสีนํ้าเงิน บิน MH
ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด พระราชวังอิสตานาเนก
ารา ตึกแฝดปโตรนาส (ไมรวมคาขึ้น)



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ยะโฮรบารูห - ยะโฮร พรีเม่ียม
เอาทเลต   

KSL Resort
or Grand
Paragon
Hotel หรือ
เทียบเทา

2 สวนสนุกเลโกแลนด - กัวลาลัมเปอร   

Furama
Hotel Bukit
Bintang or
Verdant Hill
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา) - สุเหราสีน้ําเงิน (มัสยิดสุลตาน ซาลาฮุดดีน อับ
ดุล อาซิส ชาห) - อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด - พระราชวังอีสตานา ไนการา - ตึกปิโตรนัส
- ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 ม.ค. 65 - 19 ม.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿9,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - เมือง
ยะโฮบารูห - ยะโฮร พรีเม่ียม เอาทเลต

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

09.00 น. คณะมาพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร M เช็คอินกรุปของสายการ
บิน มาเลเซียแอรไลน (Malaysia Airline) โดยมีเจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

11.05 น. นําทานเดินทางสู สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไลน เท่ียวบินท่ี MH785
ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

บาย

14.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว (เวลาท่ี
ประเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู เมืองยะโฮรบาหรู เป็นเมืองท่ีอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมลายู ในฐานะท่ีเป็นเขตเมืองใหญอันดับสองของ
ประเทศ ยะโฮรบาหรูเป็นศูนยกลางทางการเงิน ศูนยกลางการทองเท่ียวอุตสาหกรรมและการทองเท่ียวท่ีสําคัญสําหรับภาคใต
ของมาเลเซีย

จากนั้นนําทาน ชอปป้ิงสินคาแบรนดดังท่ี ยะโฮรพรีเมียรเอาทเลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรคแหงการชอปป้ิง
เสื้อผา จากคอลเลคชั่น แบรนดเนมชื่อดัง และ 80 ดีไซเนอรชั้นนํา ท่ีน่ีคุณจะไดพบกับสวนลดตั้งแต 25-65% ทุกวัน

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี KSL Resort or Grand Paragon Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร บาย

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีเขตเซปัง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541
เพ่ือใชเป็นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซ่ึงตั้ง
หางอยูทางทิศเหนือ (ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 LEGOLAND - กัวลาลัมเปอร

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ยะโฮรบารูห

ยะโฮร พรีเมี่ยม เอาทเลต

เป็นท่ีรูจักในชื่อยอวา เจบี เป็นเมืองเอกของรัฐยะโฮร ท้ังเป็นเมืองใหญอันดับท่ีสองของ
ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมลายูและใตสุดของแผนดินยูเรเชีย ยะ
โฮรบาหรูมีประชากราว 1.4 ลานคน และอาจมีมากกวาสองลานคนหากนับรวมกับ
ปริมณฑล ถือวามากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกัวลาลัมเปอร และภูมิภาคหุบเขา
กลัง ยะโฮรบาหรูเยังเป็นเมืองสําคัญทางอุตสาหกรรมท่ีใหญท่ีสุดทางใตของมาเลเซียดวย

เป็นหางเอาทเลตมอลลแหงแรกท่ีเปิดในประเทศมาเลเซีย ยะโฮรพรีเมี่ยมเอาทเล็ท
(Johor Premium Outlet) เป็นสวรรคแหงการชอปป้ิงเสื้อผา จากคอลเลคชั่น แบ
รนดเนมชื่อดัง และ 80 ดีไซเนอรชั้นนํา ท่ีน่ีคุณจะไดพบกับสวนลดตั้งแต 25-65% ทุก
วัน

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 KSL Resort or Grand Paragon Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

สัมผัสประสบการณสุดตื่นเตนขณะสูกับมังกรบินท่ี สวนสนุกเลโกแลนด มาเลเซีย (LEGOLAND Malaysia : Theme
Park) พบกับเครื่องเลนกวา 70 ชนิด สไลเดอร การแสดง และจุดเท่ียวมากมายสําหรับครอบครัวและเด็กทุกวัย เย่ียมชมโซนใน
ธีมตาง ๆ ท้ัง 7 ของสวนสนุก ไดแก บีกินนิง (Beginning) เมืองจําลองมินิแลนด (Miniland) โลกจินตนาการ (Imagination)
เลโกเทคนิค (Lego Technic) อาณาจักรเลโก (Lego Kingdoms) ดินแดนผจญภัย (Land of Adventure) และเมืองเลโก
(Lego City)

แจกคูปองรับประทานอาหารเพ่ือใหทานเพลิดเพลินกับสวนสนุก

ทานสามารถเลือกซ้ือแพ็คเก็จ สวนน้ําเลโกแลนด มาเลเซีย (LEGOLAND® Malaysia Water Park) ตะลุยสวนน้ําเลโก
แลนด สนุกสุดหว่ียงกับสไลเดอรและเครื่องเลนมากมาย พรอมกับโมเดลเลโกกวา 70 ชุด (ไมรวมคาเขาชม Water Park ราคา
ประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท )

หรือ ซีไลฟ มาเลเซีย (Sea Life Malaysia) เอาใจคนรักเลโก (LEGO®) โดยเฉพาะ ดานในคุณจะไดพบกับหุนจําลองเลโก
ไซสมินิ และเลโกท่ีตอขึ้นเป็นสัตวทะเลสุดนารักอีกมากมาย (ไมรวมคาเขาชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM
หรือ 760 บาท)

บาย

เดินทางสูเมือง กัวลาลัมเปอร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชั่วโมง) เป็นท้ังเมืองหลวงของมาเลเซียและเป็นเมืองท่ี
ใหญท่ีสุดในประเทศอีกดวย ประชากรในเมืองมีความหลากหลายท้ังทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม แตความแตกตางเหลาน้ี

่ ่ ่ ่ ่



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา) - สุเหราสีน้ําเงิน
(มัสยิดสุลตาน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิส ชาห) - อาคารสุลตาน
อับดุล ซามัด - พระราชวังอีสตานา ไนการา - ตึกปโตรนัส - ทา
อากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

แจกคูปองรับประทานอาหารเพ่ือใหทานเพลิดเพลินกับสวนสนุก

ไมรวมคาเขาชม Water Park ราคาประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท

ไมรวมคาเขาชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM หรือ 760 บาท

กลับนํามาซ่ึงความโดดเดนและอัตลักษณของความเป็นชนเผาท่ีไมเหมือนใคร ทําใหกัวลาลัมเปอรเป็นเมืองท่ีมีท่ีเท่ียวครอบคลุม
ท้ังสไตลจีน สไตลแขก ตึกทรงโมเดิรน หรือวัดไทยก็ยังมี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Furama Hotel Bukit Bintang or Verdant Hill Hotel หรือเทียบเทา

สวนสนุกเลโกแลนด
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสนุกเลโกแลนดแหงท่ี 6 ของโลก และแหงแรกในเอเชีย เพียบพรอมไปดวยเรื่อง
ราวของเลโก และเครื่องเลนกวา 40 ชนิด และภายในสวนสนุกนั้น สามารถแบงเป็นโซน
ตางๆ ท้ังหมด 7 โซน

กัวลาลัมเปอร บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศดวย ภายใน
มาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเป็นหน่ึงในสามดินแดน
สหพันธของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบน
ชายฝ่ังตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ฝายบริหาร
ของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปท่ีเมืองใหมคือ ปูตราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของ
กษัตริยของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝายนิติบัญญัติยังคงอยูท่ีกัวลาลัมเปอร

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Furama Hotel Bukit Bintang or Verdant Hill Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแหงอนาคตท่ีมีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองท่ีให
ความสําคัญ กับสิ่งแวดลอม พลังงานสะอาดและเทคโนโลย่ีสมัยใหม และยังเป็นท่ีตั้งของหนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายก
รัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามในนครแหงใหมของมาเลเซีย

นําทานชมจัตุรัสปุตรา

นําทานชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) เป็นสัญลักษณสําคัญแหงหน่ึงของเมืองปุตราจายา ประเทศ
มาเลเซีย ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตราจายา ดานหนาของมัสยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร (Putra Square) ลานกวางแหงน้ีมีรูปดาว 13
แฉกหมายถึงรัฐท้ัง 13 ของมาเลเซีย มีธงของแตละรัฐตั้งอยูตามแฉกตางๆ โดยตรงกลางเป็นธงชาติมาเลเซีย

้ ่ ่



นําทานชม สุเหราสีน้ําเงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเต็มๆคือ มัสยิดสุลตาน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิส ชาห เป็นหน่ึงใน
สถาปัตยกรรมทางศาสนาท่ีสวยงามท่ีสุดในมาเลเซียเลยก็วาได ความโออาของสุเหราสีน้ําเงินน้ีสามารถบอกไดเลยวามองเห็นได
แตไกล ลักษณะเดนของท่ีน่ีคือโดมสีน้ําเงินขาวขนาดใหญตรงกลางขนาบขางไปดวยเสามินาเร็ต 4 เสา แลดูสูงชะลูดย่ิงกวาตึก
สูงบางแหงก็วาได นอกจากน้ี ยังมีหอคอยสุเหราท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดวย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชม อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ตั้งอยูหนาจตุรัสเมอรเดกาและสโมสรรอยัล
สลังงอร เอกลักษณของท่ีน่ีคือลักษณะตัวอาคารท่ียาวและมีความงดงามดวยสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวร มีหอนาฬิกาท่ีสรางขึ้น
เพ่ือเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของพระราชินีวิคตอเรียแหงอังกฤษ จึงทําใหเป็นท่ีมาของฉายา “บิก๊เบนแหงมาเลเซีย”

จากนั้นนําทานชม พระราชวังอิสตานาเนการา(Istana negara palace) พระราชวังแหงชาติของประเทศมาเลเซีย งดงาม
ไปดวยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเน้ือท่ีกวางขวาง กวา 100,000 ตารางเมตร พระราชวังอิสตานาเนกา
รา(istana negara palace) เป็นสถานท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอรตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระ
ราชวังเป็นกลุมอาคารรูปทรงโดม ซ่ึงทาสีทองดูมลังเมลือง ทางเขาดานหนามีทางเขาพิเศษหลายเสนทาง นักทองเท่ียวสามารถไป
แวะชมไดทุกวัน แตสามารถถายภาพไดแคบริเวณดานหนาพระราชวังเทานั้น

นําทานถายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Tower) สัญลักษณของเมืองกัวลาลัมเปอรและประเทศมาเลเซีย สิ่งปลูก
สรางท่ีแสดงใหเห็นถึงความศิวิไลซของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เป็นตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก สูงถึง 451.9 เมตร มี
ท้ังหมด 88 ชั้น สูงตระหงานสะทอนแสงอาทิตยในตอนกลางวันและระยิบระยับดวยแสงไฟประดับตกแตงในตอนกลางคืน (ไม
รวมคาขึ้น 28 USD)

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

19.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมาเลเซีย

22.00 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไลน เท่ียวบินท่ี MH796 ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง

23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภ์าพ พรอมความประทับใจ

ปุตราจายา

มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซียท่ีเป็นศูนยกลางการบริหารของรัฐบาล ปุตราจายาได
ชื่อวาเป็นเมืองในสวนท่ีสวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี เสนหของท่ีน่ีคือสวน
พฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรงแปลกตา

แวะชมและถายรูปกับอาคารท่ีทํางานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพูอาคารท่ี ทํา
การรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมมัสยิด
สีชมพูลอยอยูบนแหลมปุตราจายา จุดท่ีสูงท่ีสุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเทาตึกประมาณ
25 ชั้น เป็นจุดเดนท่ีสําคัญของเมือง นอกจากนั้นก็ มีทะเลสาบท่ีสรางขึ้นโดยการขุด จึง
ทําใหเมืองปุตราจายามีภูมิทัศน ท่ีสวยงาม และ มีสะพานท่ีออกแบบอยางสวยงามถึง 5
สะพาน



้

สุเหราสีนํ้าเงิน (มัสยิดสุลตาน ซาลาฮุดดีน อับดุล…
เป็นมัสยิดท่ีอยูในเขตสลังงอรของประเทศมาเลเซีย เป็นมัสยิดท่ีใหญท่ีสุดของประเทศ
และยังเป็นมัสยิดท่ีใหญเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกสรางขึ้นโดย
โองการของสุลตานซาลาฮูดดินอับดุลอาซิซเมื่อเขาประกาศใหชาหอาลัมเป็นเมืองหลวงใหม
ของสลังงอรเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ ปี 1974 เอกลักษณเดนของท่ีน่ีคือโดมสีน้ําเงินและ
สีเงินขนาดใหญบนหลังคา และมีลานพิธีขนาดใหญท่ีสามารถรองรับผูละหมดไดกวา
24,000 คน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด

พระราชวังอีสตานา ไนการา

ตึกปโตรนัส

 บาย

อาคารสุลตานอับดุลซาหมัดเป็นหน่ึงในสัญลักษณของเมือง ตั้งอยูหนาจตุรัสเมอรเดกา
และสโมสรรอยัลสลังงอร บนถนนจาลันทุนกูอับดุลราหมันสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1897
โดย เอ.ซี. นอรมัน ในชวงท่ีมาเลเซียอยูภายใตการยึดครองของอังกฤษ อาคารแหงน้ีถูก
ใชเป็นสํานักงานของราชการหลายฝาย ปัจจุบัน อาคารประวัติศาสตรแหงน้ีเป็นท่ีตั้งของ
ศาลสูงและศาลฎีกา ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวรและมีหอนาฬิกา
เน่ิองจากอาคารแหงน้ีเป็นศูนยกลางของเมือง นักทองเท่ียวมักจะมาถายรูปท่ีน่ี

เป็นพระราชวังแหงชาติ ท่ีเป็นสถานท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวน
อากง พระราชวังแหงน้ีจะเป็นกลุมอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และ
มีถนนทางเขาพิเศษหลายเสนทางพระราชวังแหงน้ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีกวา 100,000 ตาราง
เมตร ซ่ึงมีการครอบครองมาตั้งแตทศวรรษท่ี 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับ
ตั้งแตนั้น

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย
เซซาร เปลลี ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง ท่ีแวดลอมดวยสวนสาธารณะและ
สวนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ตึกปิโตรนัสมี 2 ตึกตั้งคูกัน เชื่อมโดยสะพานลอยฟา
(Skybridge) ท่ีน่ีนับวาเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดของโลก

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีเขตเซปัง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541
เพ่ือใชเป็นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซ่ึงตั้ง
หางอยูทางทิศเหนือ (ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ ไมรวมคาขึ้นตึกแฝดปิโตรนาส 28 USD

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ



เง่ือนไข
สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ

ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายบาง
สวนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเป็นกรณีไป

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

การชําระเงิน
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจํานวนคาทัวร พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว

2. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
 

อัตรานี้รวม:
1.  คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ

ตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจ
แปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตารแอรเวย 25 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได 
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี 

[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี 

 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน



4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน
 

วีซา
สําหรับผูเดินทางท่ีอายุไมถึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดา

หรือมารดาแนบมาดวย

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน
ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทย

ตามแตทานจะเห็นสมควรโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,000 ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ
คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา 

การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ เต็มจํานวนคาทัวร

3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีท่ีไมสามารถเดิน
ทางได

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายบาง
สวนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเป็นกรณีไป

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล       


