
 

 

 

 

มาเลเซีย - สิงคโปร 4 วัน (TG) 
กัวลาลัมเปอร -  TWIN TOWER -เมืองมรดกโลก  –ยะโฮร- 

สิงคโปร- USS - เมอรไลออน - เจาแมกวนอิม- ออชารด - มารีนา เบยแซนด 

โดยสายการบินไทย 4 วัน 3 คืน 

เที่ยว 2 สวนสนุกระดับโลก GENTING HIGHLAND / UNIVERSAL STUDIO  
พิเศษ+พักโรงแรมระดับ 4 ดาว/ชิมขาวมันไก BOONTONGKEE + BAK KUD TEH รานตนตํารับ 

โปรแกรมการเดินทาง   

วันแรก กรุงเทพ - เก็นติ้ง ไฮแลนด - กัวลาลัมเปอร      (-/L/D) 

06.00 น. พรอมคณะที่ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร 

สายการบินไทย เจาหนาที่ คอยตอนรับ และอํานวยความสะดวกแกสมาชิก 

09.00 น. เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 415  นําทานเหิรฟาสู ประเทศมาเลเซีย 

12.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร  KLIA.ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว………..  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร   

เดินทางตอสู เก็นต้ิงไฮแลนด Genting  Highland สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโน 

ระดับชาติ บนยอดเขาสูงกวาระดับนํ้าทะเลถึง 6,000 ฟต จากน้ันนําทานน่ัง เคเบิ้ลคาร สู  

ยอดเขาเก็นต้ิงฯ บนยอดเขาเก็นต้ิงฯ เพลิดเพลินกับเคร่ืองเลนตางๆ มากมาย ทั้งในรมและกลางแจง และ 

เชิญเสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ ที่มีการจัดการระบบอยางดีเยี่ยม 

(ทานท่ีตองการเขาคาสิโน ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุด สุภาพ 

เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน) 

18.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหารบนเก็นติ้ง (บุฟเฟนานาชาต)ิ 

Coffee Terrace  หลังอาหารนําทานเดินทางสูกรุงกัวลาลัมเปอร  

 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก NOVOTEL KL. HOTEL หรือเทียบเทา 

วันท่ีสอง กัวลาลัมเปอร- ช็อคโกแลต –บักกุตเต-ซิตี้ทัวร- มะละกา -ยะโฮรบารู       (B/L/D) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร….  

จากน้ันนําทาน ชมเมืองหลวงของมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่งเปนเมืองที่ต้ังขึ้นที่บริเวณที่แมนํ้า 2 สาย

ตัดกัน ซึ่งเปนแหลงแรดีบุกชั้นดีของโลก จากน้ันนําทานแวะชม  มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดใน

มาเลเซีย แวะถายรูปกับ อนุสาวรียทหารอาสา เพื่อลํารึกเหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกคร้ังที่ 1 



 

 

 

และ 2 บริเวณน้ันเปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากน้ันนําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ที่

ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบันเปนสถานที่

ของทางราชการ ต้ังอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซึ่งเปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซีย ไดฉลองเอก

ราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ นําทุกทานแวะเยี่ยมชม และชิมช็อกแลตคุณภาพสงออกทั่วโลกจาก

โรงงานช็อกแลต และเลือกซื้อช็อกแลตคุณภาพเยี่ยมในราคาพิเศษสุดๆ จากน้ันนําทานเลือกซื้อสินคา

พื้นเมืองอาทิเชนเคร่ืองยาจีนบักกุดแต ขนมเปยะ กาแฟไวทคอฟฟ ชาเตะตาเระ และของฝากของที่ระลึก 

จากน้ันนําทานสูรานนาฬิกาปลอดภาษี เลือกชมเละซื้อนาพิกา นํ้าหอม แควนต้ัม เคร่ืองประดับตางๆใน

ราคาปลอดภาษี 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร BAK KUD TEH.. 

บาย เดินทางโดยเสนทางซุปเปอรไฮเวยสูเมืองมะละกาเมืองที่ไดรับการยกยองใหเปนเมืองมรดกโลกจาก UNESCO 

(2ชม.)ถึงเมืองมะละกา มุงหนาตอเมืองโยโฮบารูห เมืองทาหนาดานที่สําคัญติดกับประเทศสิงคโปร  นําทาน

ผานชมยานบานเกาแกสมัย BABA NYONYA จากน้ันนําทานชมยานที่อยูของชาวดัชท “ดัชทสแควร” ชมวิหาร

เซ็นปอล ยานอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเปนดินแดนของดัช จากน้ันนํา ทานเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศนของ

เมืองและไปสักการะรูปปนนักบุญ St.Fracis ที่ศักด์ิสิทธิ์ (ตามตานานเลาวาเมื่อหลาย รอยปลวงมาแลว นักบุญ St 

Farncis ไดสิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปเขาไดฝงศพไวในมะละกาตอมาไดขุดศพทานขึ้นเพื่อจะนาทานไปฝงที่เมืองกัวร 

ประเทศอินเดีย แตเมื่อขุดศพทานขึ้นมาปรากฏวา ศพทานเหมือนคนนอนหลับ จึงไดขอตําแหนงนักบุญใหแก

ทานจากพระราชวังวาติกันแตทางพระราชวังไดตอบกลับมาอีก 16 ปผานไปขอใหตัดแขนไปพิสูจน เมื่อตัดแขน

ปรากฏวามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยูจึงไดรับประกาศใหเปนนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ป ผานไป 

จากน้ันเดินลงจากเขาชมปอม A Famosa ปอมปองกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทาลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด

(เหลือไว แคประตู Porta De Santiago)อําลาเมืองมะละกา สูดานยะโฮบารรู 

18.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร     

นําทานเดินทางเขาสูที่พัก The Zon Regency By The Sea หรือเทียบเทา 

วันท่ีสาม ยะโฮร-สิงคโปร- เมอไลออน – ไชนาทาวน        (B/-/D) 

07.00 น. บริการอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม  

นําทานขามแดนมาเลเซียเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอยและ

สะอาดสะอานจนหลายๆทานตองทึ่งจากน้ันนําทานชมเมืองสิงคโปร ซึ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล 

ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมนํ้าสิงคโปร ทานสามารถ

ถายรูปคูกับ  เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปรโดยรูปปนคร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหนาออก

ทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลังเปนโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเดนดวย

สถาปตยกรรมการสรางคลายหนามทุเรียน จากน้ันนําทานชม Old Parliament Houseซึ่งในอดีตเปนที่ต้ัง

ของรัฐสภาของสิงคโปร  ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก และบันทึกภาพ

ความประทับใจกับ Elephant Statueรูปปนชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5 ของไทย ซึ่ง



 

 

 

ไดมอบใหในป 1871 เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่องคร้ังที่พระองคเสด็จมาเยือน

สิงคโปรในคร้ังแรก จากน้ันนําทานชมนํ้าพุแหงความมั่งคั่ง Fountain of  wealth แหงเมืองสิงคโปรต้ังอยู

ทามกลางหมูตึกซันเทคซิต้ี ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมูตึกซันเทค สราง

ขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกงซึ่งนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง  

เท่ียง  จากน้ันนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา อาณาจักรความ

บันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุก

ไมรูจบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะไดพบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปด

ฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ !! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กับเคร่ือง

เลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเคร่ืองเลนที่ออกแบบใหมหรือดัดแปลงเพื่อที่น่ีโดยเฉพาะ !!!แบงออกเปน 7 

โซน ไดแก ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดย

จําลองจากซีร่ียชื่อดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝายมนุษย หรือฝาย

วายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝาย  

โซนอียิปตโบราณพบกับเคร่ืองเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง   และความนากลัวของเหลาวิญญาณมัมมี่จะ

คืบคลานในทามกลางความมืด  มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไมรูตัว  

 โซนเดอะ ลอสตเวิลด หรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพหากใครลวงล้ําเขา

เขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทาน้ันยังไมพอ คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผน

เสี่ยงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด !! 

 โซนมาดากัสการ  สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร

การตูนเร่ืองมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ ,มารต้ี,เมลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูปาทึบแหงน้ี

โซนนิวยอรก สัมผัสเมืองจําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับ

บรรยากาศแหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท !คาเมรา ! 

แอคชั่น!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก  

 โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริต้ีที่จะมายืนปรากฏตัวบน

ทองถนนแหงน้ี โซนฟาร ฟาร อเวย คร้ังแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร 

3มิติ เร่ืองเชร็ค ซึ่งคุณไมเคยไดสัมผัสมากอน นอกจากที่น้ีเทาน้ัน นอกจากน้ียังมีมุม ลดความหฤหรรษมา

ที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ด่ืม-ชอปกับรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทั่วทุก

มุมโลกรวมถึงรานชอปปง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตรบนเสนทาง เฟสทีฟวอลค  ถนนสายที่โดด

เดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 66  ดาว ดาว CCRROOCCKKFFOORRDD  TTOOWWEERR  ––อิสระอิสระ

ในการเที่ยวชม อยูดานนอกของยูนิเวอรแซล เพียงกาวเขาสูบันไดเลื่อนแชมเบอร ออฟ เทรดเชอร ก็จะไดในการเที่ยวชม อยูดานนอกของยูนิเวอรแซล เพียงกาวเขาสูบันไดเลื่อนแชมเบอร ออฟ เทรดเชอร ก็จะได

พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตาพบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา   พบกันกับเดอะซีเคร็ด การเดนทพบกันกับเดอะซีเคร็ด การเดนท

สวนสาธารณะที่รายลอมไปดวยกําแพงน้ํา ชมการแสดงของกลุมสาวปอปแดนซ เดอะแมกซิม ดอลซึ่งจะสวนสาธารณะที่รายลอมไปดวยกําแพงน้ํา ชมการแสดงของกลุมสาวปอปแดนซ เดอะแมกซิม ดอลซึ่งจะ



 

 

 

นําความมันสที่ผสมผสานเสนหของเซี้ยงไฮ และ ลาสเวกัส มาสูคุณใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมนําความมันสที่ผสมผสานเสนหของเซี้ยงไฮ และ ลาสเวกัส มาสูคุณใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชม

คาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!!คาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!!  

***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเท่ียว)*** 

 ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย นําทานเดินทางสูภัตตาคาร    

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  BOON TONG KEE ขาวมันไกชื่อดัง 

จากน้ันเขาสูท่ีพัก SEACARE HOTE / ROYAL HOTEL หรือเทียบเทา 4 ดาว 

วันท่ีสี่  สิงคโปร – MBS-เจาแมกวนอิม- ชอปปง ออชารด - กรุงเทพ   (B/L/-) 

07.00 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานสักการะ เจาแมกวนอิม ที่วัดเกาแก ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของคนสิงคโปร  เพื่อเปนสิริมงคลแกทุก

ทาน ผานชม อาคารบานเรือนของชาวจีน  ที่ยังคงความเปนเอกลักษณในยาน   CHINA TOWN จากน้ัน

นําทานเย่ียมชม “มารีนา เบย แซนด" รีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร  ประกอบไปดวยหองพักและหอง

สูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ต้ังอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคา

ขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท)เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือต้ังอยูบนอาคารทั้ง 3 แซนดส สกาย 

พารคน้ีถือวาเปนสวนลอยฟาขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวน

ลอยฟาที่มีความสูง 200 ม. บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับ

อีก 650 ตน มีรานอาหารที่หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน ” ที่ต้ังอยู

ในตัวอาคารอันโออาหรูหราฝงตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุก

รูปแบบ ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา 600 

โตะ มีตูพนันหยอดเหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอด

เหรียญ ภายในยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคา

ยี่หอดัง ๆ ไดมากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier   

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร Seoul Garden 

นําทานสู ยานถนนออชารด ยานชอปปงที่ใหญที่สุดของสิงคโปร หางสรรพสินคานานาชนิดที่รวมตัวกัน

เปนถนนสายชอปปงอาทิ เชน หางทากาชิมายา และ CENTER POINT , CK TANG , TOY  R US  และ

อื่นๆอีกมากมาย 

17.00 น. นําทานสู สนามบินชางกี ของสิงคโปร  เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

20.40 น. เหิรฟากลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน  TG 410  

22.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจทุกทาน 

 

********************** 
 



 

 

 

 
อัตราน้ีรวม 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินไทยแอรเวย (TG) 
คาภาษีสนามบินทุกแหง    

 คารถปรับอากาศรับ – สง ตามท่ีระบุในรายการ     

 คาโรงแรมท่ีพัก 3 คืน ตามท่ีระบุในรายการ   

 คาบัตรเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีระบุไวในรายการ    

 คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกันท่ีบริษัทไดทําไว 

 คาสัมภาระสําหรับโหลดใตทองเครื่อง นํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. ตอ ทาน/ทานละ 1 ใบ 

 
อัตราน้ีไมรวม 
  คาภาษีมูลคาเพิ่ม คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย (หากตองการ) / คาใชจายสวนตัวอ่ืน ๆ เชน คาซักรีด คาโทรศัพท ฯลฯ 

 คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ินและคนขับรถ (ธรรมเนียม 50RM ตลอดทริป ตอทาน) ยังไมรวมหัวหนาทัวร

ตามความพึงพอใจ 

ราคาดังกลาวเปนราคาพิเศษงดแจกของกํานัลทุกชนิด อาทิเชน กระเปาทุกรูปแบบ 
 
หมายเหตุ  
- บริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวไดตามความเหมาะสม   

- บริษัทไมสามารถรับผิดชอบคาเสียหายกรณีเกิดเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย อันเน่ืองจากภัยธรรมชาติ การลาชา หรือยกเลิกของ

สายการบิน การนัดหยุดงาน  ปญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเขาเมือง ฯลฯ ราคาทัวรเปนแบบเหมาจายหากทานยกเลิก

รายการใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคืนเงินในสวนท่ีขาดหายไป     

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุเกิน 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

เงื่อนไขการใหบริการ   
1.กรุณาจองลวงหนากอนเดินทางอยางนอย 2 เดือน พรอมชําระมัดจําทานละ 5,000 บาทสวนที่เหลือชําระกอน  
   การเดินทาง 15 วัน   

กําหนดการเดินทาง ผูใหญ 
เด็ก มีเตียง 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 

เด็ก ไมมีเตียง 

พักกับผูใหญ 2 ทาน 
พักเดี่ยว 

23 – 26 ม.ค. / 30 ม.ค. – 2 ก.พ. 23,999 22,999.- 21,999.- 5,900 

6 – 9 / 13 – 16 /20 – 23 ก.พ. 

27 ก.พ. – 2 มี.ค. 
23,999 22,999.- 21,999.- 5,900 

6 – 9 / 13 – 16 / 20 – 23 มี.ค. 23,999 22,999.- 21,999.- 5,900 

3 – 6 / 10 – 13 / 17 – 20 / 

 24 – 27 เม.ย. 
23,999 22,999.- 21,999.- 5,900 



 

 

 

2.การยกเลิก  
1.1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและ ไมอาจขอคืนเงินได) 

1.2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
1.3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บคาใชจายทานละ 50 % ของราคาทัวร 
1.4 ยกเลิกการเดินทางนอยกวา  14  วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 

3.เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ 
   เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด 
   หรือบางสวนใหกับทาน 
4.กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ 
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 
6. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
7. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข 
    ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 


	วันแรก กรุงเทพ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์      (-/L/D)

