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โดยสายการบิน Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) 

พักที่สิงคโปร์ 1 คืน 
 เทีย่วสวนสนกุระดบัโลก Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตร) 

 บินเข้ามาเลเซีย // ออกสิงคโปร์  ไม่ย้อนทาง  

 ชม THE JEWEL CHANGI ท่ีสุดแห่งการผสมผสานระหว่าง

ธรรมชาติและสถาปัตยกรรม 

 น่ังกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวท่ีเก็นติ้ง ไฮแลนด์ 
 สัมผสัเสน่ห์เมืองกวัลาลมัเปอร ์, ปุตราจาย่า ,มะละกา, ยะโฮว ์

 ถา่ยรูปคูเ่มอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 

 ชมโชว์แสงสยีามค่า่คนืที ่Marina Bay Sand 
 พักท่ีโรงแรมระดับมาตรฐาน 3* เก็นต้ิง 1 คืน // ยะโฮว ์1 คืน // สิงคโปร์ 1 คืน 
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โปรดดูราคาและไฟล์ทบิน ที่ตารางขายท้ายรายการเท่านัน้!! 

วันแรก สนามบินดอนเมอืง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นต้ิงไฮแลนด์ (-/L/-) 

06.00  น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคาน์เตอร์1 สาย

การบิน Air Asia โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ่านวย

ความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
09.10  น. เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี 

AK881 

12.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ต้ังของ

หน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนียบนายกรฐัมนตรี ชมความงดงามราวภาพ

ฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่

ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจ าทีจ่ัตุรัสปุตรา โดยมฉีาก

หลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยดิสีชมพู (Putra Mosque) มัสยิดแหง่เมือง

ซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ต้ังอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ท าเนียบรัฐบาลสี

ชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ท างานของนายกรัฐมนตรี 

ต้ังอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิม

ทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถงึ 15,000 คน  

ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชมุต่างๆ และชมความงามของสะพานวา

วาซัน สะพานสวยที่สุดแหง่หน่ึง ซึ่งมีรูปร่างประหน่ึงลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

จากน้ันเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland  

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
ห้ามน่ากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า เพราะฉะน้ันท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียม
กระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน 22x14x9 น้ิวไปด้วยเพ่ือเตรียมนของส่วนตังท่ี
จะน่าไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน) 

 

น าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ข้ึนสู่ยอดเขาเก็นต้ิง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุย
เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดน่าเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) 
เก็นต้ิงไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ

เขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่าง

จากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินด้วยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์

ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนข้ึนสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงด าเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 

2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปล่ียนชื่อเป็น Theme Park Hotel  

 

จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า  3 * 

***โรงแรม  ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะท่ี Genting @ FIRST WORLD *** 

 

***อิสระอาหารเย็นที่ GENTING HIGHLAND *** 

จากน้ันอิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย 
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หากห้องพักท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY 

TOUR และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน 
 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาต

จากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)  
***สวนสนกุกลางแจ้งขณะนีก้่าลังท่าการปรบัปรุงเพือ่เปิดเปน็ 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

 

วันท่ีสอง  ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู   (B/L/D)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอ าลา

สายหมอก น่ั งกระเช้ าไฟฟ้ าก ลับสู่ สถานีกระเช้ าไฟฟ้ าโกตงจายา และโดยสารรถ สู่ ก รุ ง

กัวลาลัมเปอร์  จากน้ันให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่

ต้ังข้ึนที่บริเวณที่แม่น้ า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ 

ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร จากน้ันน าท่านผ่านชม 

มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อล ารึก

เหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณน้ันเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากน้ันน า

ท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคาร

สุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ต้ังอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่ง

เป็นจัตุรัสที่ร าลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรก

และเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรมตะวันตก  

น าชมจัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายึด

ครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของการท่องเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตช์สแควร์ต้ังอยู่บน

ถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารร้านค้าตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์

โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เป็นย่านที่มีสีสดสวยงามทัง้ตัวอาคารและอิฐที่

ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเท้าชมวิหาร St.Paul’s Church ต้ังอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างข้ึน

ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เปน็หลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้

เรียนรู้เท่าน้ัน ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งน้ีชื่อว่า NosaSenhora แต่เปล่ียนเป็น St. 

Paul เมื่อชาวดัตช์เข้ามาปกครอง ด้านหน้ามีรูปปั้นนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier) ผู้มี

ชื่อเสียงด้านการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครั้ง

จนกระทัง่เสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจงึได้รบัการฝังไว้ที่หน้าโบสถ์แห่งน้ีก่อนจะน าสง่ต่อไปยัง

ประเทศอินเดีย ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแล้ว ถ่ายรูป

กับเรือสินค้าโบราณจ าลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซียซึ่งเคยอยูภ่ายใต้การ

ปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน 

 จากน้ันน าคณะเดินทางสู่เมืองยะโฮว์บาร์รู ประตูสู่สิงคโปร์ 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีสาม สิงคโปร์ - CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน  - วัดเจ้าแม่กวนอิม - UNIVERSAL STUDIO 

                   (ไม่รวมค่าบัตร) - มารีน่า เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้่าพุ Wonder Full (B/-/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

จากนั้นน่าท่านขา้มด่านยะโฮว์บารู เพ่ือเดินทางสู ่สิงคโปร์ 

 

09.00  น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยท าเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิ

ซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวรมิแม่น้ าสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์
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ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึง่สิงโตครึ่งปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม 

โดยมฉีากด้านหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนาม

ทุเรียน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า ซึ่งในอดีตเป็นที่ต้ังของรัฐสภาของ

สิงคโปร์ ปจัจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นร า การแสดงตลก มีทัศนียภาพที่สายงาม และเก็บ

ภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปปั้นช้างส าริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 

ของไทย ซึง่ได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสงิคโปร์เมื่อครั้งทีพ่ระองค์

เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก  

น่าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วัดน้ีเป็นวัดที่มี

ชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวนับถอืว่าศักด์ิสิทธิ์มาก ความเชื่ออันศักด์ิสิทธิ์ในองค์

เจ้าแม่กวนอิมน้ัน  มาจากคนที่มาไหว้ขอพรแล้วประสบความส าเร็จน่ันเอง วัดน้ีสร้างข้ึนก่อนสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ในปี 1884 โดยคนจีนที่อพยพมาต้ังรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม 

และใช้เป็นศูนย์กลางส าหรับพบปะ พูดคุย ประชมุ เรื่องราวต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดสงครามโลก บริเวณแห่ง

น้ีถูกระเบิดโจมตีพงัพินาศไปตามๆ กัน แต่ปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมแหง่น้ี

กลับไม่ได้รบัความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งน้ันเลย ท าให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องความศักด์ิสิทธิ์ หรือ

ปาฏิหาริย ์

ผ่านชม  น่้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ต้ังอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซัน

เทคซิต้ี ซันเทค มาจากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนักธุรกิจ

ชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบ

ลานน้ าพุ และได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี  

10.00 น. รถโค้ชน่าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล) 

 

OPTIONAL !!! หากต้องการซื้อบัตรสวนสนุกเพ่ิม

โปรดแจ้ง ณ เวลาท่ีจองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกิน 7 วัน

ก่อนการเดินทาง 
 

 

***หากซื้อเพ่ิมแล้วต้องการยกเลิก  ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ช่ัวโมงเท่านั้น 

หลังจากวันออกเดินทางไม่สามารถคืนเงินได้ ในทุกกรณี*** 

***(อิสระอาหารกลางวันและเย็น เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 
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ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ!! ที่

แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18 ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่

ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่

ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ 

กาแล็กติกาซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 

โซนอียิปต์โบราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง  และความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะ

คืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาท าให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว   

โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์หรือดินแดนจุลสิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกด าบรรพ์หากใครล่วงล้ าเข้า

เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่าน้ันยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผน

เสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ต้ี,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่งน้ี

โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับบรรยากาศ

แห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สร้าง

โดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  

 โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริต้ีที่จะมายืนปรากฏตัวบน

ท้องถนนแห่งน้ี โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 

4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่นี้เท่าน้ัน นอกจากน้ียังมีมุม ลดความหฤหรรษ์

มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ด่ืม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครื่องด่ืมจากทั่วทุก

มุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดด

เด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสโินแห่ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสโินแห่งแรกของประเทศงแรกของประเทศ

สิงคโปร์!!!สิงคโปร์!!!  

***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สตัว์น่้าเปิดใหม่ใหญ่

ท่ีสุดในโลกกับ Marine Life Park ((สามารถซ้ือ สามารถซ้ือ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา 

ผู้ใหญ ่40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก อายุต่่ากว่า 12ปี 29 SGD))    

 จดัอันดับให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใต้น้ า สามารถ

บรรจุน้ าเค็มได้กว่า 45 ล้านลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น้ ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแต่งด้วยซากปรักหักพังของเรือ ภายในได้จ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก 

 

*** หากไม่สนใจเที่ยวสวนสนุก สามารถเดินเล่นบริเวณเกาะเซ็นโตซ่า / เล่นคาสิโน / 

ช็อปปิ้งท่ีห้าง VIVO / เดินเล่นท่ีหาด SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย 

จากน้ันอิสระท่านท่ี “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์  
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มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The 

Sands Sky Park ตั้งอยู่ช้ันท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟท์ 29 SGD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือต้ังอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. 

บนสวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่

หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ต้ังอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ 

ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน

มากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บา

คาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคาร

มากมาย ส าหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้มากมาย อาทิ 

Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน่้า ท่ีใหญ่ท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีช่ือ

ว่า Wonder Full การแสดงน้ี จัดข้ึนท่ีลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานท่ี

น่ังหันหน้าออกทางอ่าว Marina 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก QUALITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 3* 

วันท่ีสี ่   วัดพระเขี้ยวแก้ว - Garden by the bay  - ถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI – 

กรุงเทพฯ (B/L/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   

น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเข้ียวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างข้ึน

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม สมัย

ราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญ

สิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้น 2-3 เป็น

พิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเข้ียวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์

เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม       

จากน้ันแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY   

อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับ

ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแห่งชาติ

ของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ 

นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความ

สูงเข้าด้วยกัน มีไว้ส าหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุม

สูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์ส่าหรับ Super Tree 8 SGD

และค่าเข้าโดมอีก 28 SGD)  

13.30 น. รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคารจีน  

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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น่าคณะอิสระช้อปป้ิง ถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

ห้างสรรพสินค้า ที่ต้ังอยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกล าจะ ต้อง

มาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์น้ีเสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามี

ศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายต้ังอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, 

ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย     

   

 พิเศษ !! น่าท่านชม THE JEWEL CHANGI ต้ังอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความ
ร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวาง

คอนเซ็ปต์ให้ที่น่ีเป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อน

อย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ าสมัยในแบบสถาปัตยกรรม

สัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ

ออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ Marina Bay Sands), 

Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็ นที่ ป รึกษาในการ

ออกแบบเทอร์มินอลแห่งน้ี 

THE JEWEL ถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด

ราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 

ชั้น สามารถเชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดก่ึงกลางสุดของ

อาคารจะอลังการด้วยน้ าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน 

สู่แอ่งน้ าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง 

 

โปรดดูไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 
          

……….น. ได้เวลาสมควรเดินทางสูส่นามบินชางกี 

……….น. ออกเดินทางสู่สนามบนิดอนเมือง โดยสายการบนิ SCOOT AIR เที่ยวบนิที ่TR 868 / Air Asia เที่ยวบนิที่ FD350 

……….น. เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

******************* 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา 
หากมีการปรบัข้ึนของภาษนี้่ามันของสายบนิ 

กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจ่านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มหีัวหน้าทัวร*์** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
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อัตราค่าบริการ 

**ส่าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

 

NOV -2019 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด ์ 
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 

0910-1225 
TR868 

2200-2330 
หรือ 

FD350 
2030-2200 

21-24 NOV 2019 12,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

DEC -2019 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด ์ 
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 

2200-2330 
หรือ 

FD350 
2030-2200 

7-10 DEC 2019 
วันรัฐธรรมนูญ 

13,999.- 

9,999.- 
เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

12-15 DEC 2019 13,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

19-22 DEC 2019 13,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

27-30 DEC 2019 
วันหยุดปีใหม ่ 13,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

29 DEC – 1 JAN 2019 
วันหยุดปีใหม ่
ขากลับ BUS 2 

FD354 
1705-1830 

14,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 

30 DEC – 2 JAN 2020 

วันหยุดปีใหม ่
ขากลับ BUS 2 

FD354 
1705-1830 

15,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 
31 DEC – 3 JAN 2020 

วันหยุดปีใหม ่ 14,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

JAN -2020 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด ์ 
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 
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AK881 

0910-1225 
TR868 

2200-2330 
หรือ 

FD350 
2030-2200 

16-19 JAN 2020 12,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 

 

FEB -2020 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด ์ 
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 
2200-2330 

หรือ 
FD350 

2030-2200 

7-10 FEB 2020 
วันหยุดมาฆบูชา 13,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

13-16 FEB 2020 13,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

MAR -2020 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  
(พักห้องคู่) จอย

แลนด ์ 
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 

2200-2330 
หรือ 

FD350 
2030-2200 

19-22 MAR 2020 13,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

26-29 MAR 2020 13,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

APR -2020 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  

(พักห้องคู่) จอย

แลนด ์ 
พักเดี่ยว 

ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 

2200-2330 
หรือ 

FD350 
2030-2200 

11-14 APR 2020 

วันสงกรานต์ 13,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

12-15 APR 2020 

วันสงกรานต์ 14,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

13-16 APR 2020 
วันสงกรานต์ 14,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 
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MAY -2020 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ  

(พักห้องคู่) จอย
แลนด ์ 

พักเดี่ยว 
ไม่เข้า 

Universal 
เข้า 

Universal 

AK881 

0910-1225 
TR868 

2200-2330 
หรือ 

FD350 
2030-2200 

1-4 MAY 2020 

วันแรงงาน 
14,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

7-10 MAY 2020 13,999.- เพิ่ม 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 

 

 ไม่รวมคา่ทิปไกด ์+ ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เกบ็ที่สนามบิน 
 (ไม่รวมคา่ทปิหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบรกิาร) 

 

เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท 

    เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด  1,000 บาท 

   ทารกอายุต่่ากว่า 2 ปี                                         ราคา  5,500 บาท 

 

***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าคิวเคร่ืองเล่น) 

จ่าหน่าย (ต้องมีตั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) *** 

Universal Express Pass (เคร่ืองเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน 

Universal Express Unlimited Pass (ไม่จ่ากัดรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน 
ราคาต๋ัว Express หากตกลงซ้ือบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงนิได้ หลังจากช าระเงินแล้ว 

เน่ืองจากการซ้ือบัตรเป็นการล๊อคราคาต๋ัวกอ่นเดินทาง บางคร้ังหากผูใ้ช้บริการ Express มีจ านวนน้อยราคาอาจเร่ิมต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท 

บางคร้ังหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   

 

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือท่ากรุ๊ปเหมา 

กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY 

เงื่อนไขการจอง มัดจ่าท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  

พร้อมส่งส่าเนาหนา้พาสปอร์ตให้เจ้าหนา้ท่ีจองทัวร์ / ส่วนท่ีเหลือจา่ยก่อนเดินทาง 15 วัน 
 

อัตรานี้รวม   

 ค่าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์–สิงคโปร-์กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  
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 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าที่พัก 3 คืน  
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ด้ระบุไว้  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึน
ระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรงัรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 

อัตรานี้ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถท่ีประเทศมาเลเซีย+สิงคโปร์ท่านละ 1500บาทตลอดทริป 

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ  
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
 บัตรยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ 

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกนั โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากอ่นเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 

 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 

 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
 

เง่ือนไขการจองทัวร์  

**** ไม่มีการคืนเงินมัดจ่าและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบรกิารทานอาหาร หรือค่าตั๋วเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์ไม่

สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากคา่บริการที่สิงคโปร์เปน็แบบเหมาจ่าย 
 

1. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนา้ต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หรือบางส่วนให้กับท่าน 
2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ

ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

 

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
 

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่วเอง 

 

6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการ

ทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงนิในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการ

เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไมถ่ึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอ



DUO MAL-SIN 4D 3N (AK+TR/FD)                                                   Update: 13/10/2019 

SPHZ                  12 

หักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัตเิหตุต่างๆ 


