Malaysia - Singapore 4 D 3 N
2 Therm Park … Universal Studio + Lego land
โปรแกรม :
สำยกำรบิน :
จุดเด่ นของทัวร์ :

มำเลเซีย - สิ งคโปร์ 4 วัน3 คืน
โดยสำยกำรบิน มำเลเซียแอร์ ไลน์ (MH)
เทีย่ วกัวลำลัมเปอร์ / เทีย่ วมะละกำ / เทีย่ วยะโฮว์ / เทีย่ วสิ งคโปร์

ลิม้ รสบักกุเต๋ ร้ อนๆๆ แบบต้ นตำหรับ....สัมผัสอำกำศหนำวเย็นตลอดปี พักเก็นติง้ 1 คืน
สวนสนุก :
ยโลกเหนือองมรดกโลก....มะละกำ
จินตนำกำร ดินแดนมหำสนุ...ชมสถำปั
ก ยูนิเวอร์ตแ
ซล สตูดิโชอช์
เทีตลุ
่ยวชมเมื
ยกรรมแบบดั
ตลุยสวนสนุกแห่ งใหม่ ล่ำสุ ด LEGO LAND
โรงแรม :

พักโรงแรมดี 4+5 ดำว

กำหนดกำรเดินทำง
09-12 ส.ค. 2014
รำคำท่ ำนละ
07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 ส.ค.
ราคาท่านละ
04-07 / 11-14 / 25-28 ก.ย.
ราคาท่านละ
02-05 / 09-12 / 16-19 ต.ค.
ราคาท่านละ
23-26 ต.ค.
ราคาท่านละ
30 ต.ค-02 พ.ย / 06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30 พ.ย. ราคาท่านละ
วันแรก
03.30 น.

20,999
19,999
19,999
19,999
20,999
19,999

บำท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

กรุ งเทพฯ – กัวลำลัมเปอร์ ซิตที้ ัวร์ (ตึกแฝด) - มะละกำ
(-/กลำงวัน/เย็น)
คณะพร้อมกันที่ท่า อำกำศยำนสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สำยกำรบินมำเลเซีย แอร์ ไลน์ (MH) ช่องทางเข้าที่ 8 แถว
Q เคาน์เตอร์ 10-11 เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยบริ การต้อนรับและอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและ
สัมภาระตลอดการเดินทาง

06.00 น.

เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งกัวลำลัมเปอร์ โดยเครื่ องบินของสายการบิน มำเลเซีย แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ MH 797

09.10 น.

เดิ นทางถึงท่ าอากาศยานอับ ดุ ล อซิ ซ ซาห์ เมื องเซบัง หัวหน้าทัวร์ นาท่ านผ่านการตรวจเชคเอกสารเข้าเมื อง
จากนั้นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอรับท่านเพื่อเดินทางโดยรถโค้ชสู่ใจ กลำงกรุ งกัวลำลัมเปอร์ หรื อ KLCC
นาท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซี ย กรุ งกัวลำลัมเปอร์ ซึ่ งเป็ นเมืองที่ต้ งั ขึ้นที่บริ เวณที่แม่น้ า 2 สาย ตัดกัน ซึ่ งเป็ น
แหล่งแร่ ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนาท่านแวะชมมัสยิดอาเหม็ดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซี ย แวะถ่ายรู ปกับ
อนุ สำวรี ย์ท หำรอำสำ TUGU NEGARA เพื่ อราลึ กถึ งเหตุ การณ์ การสู ้ร บได้แ ก่ ส งครามโลกครั้ งที่ 1 และ 2
บริ เวณโดยรอบเป็ นสวนสาธารณะที่ สวยงาม จากนั้นนาท่านชม พระรำชวังอิสตันน่ ำ ไนกำร่ ำ ที่ ประทับของ
สมเด็จพระรามาธิ ปดี ของมาเลเซี ย ผ่านชมอาคารสุ ลต่าน อับดุ ล ซามัด ที่ ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ สาคัญของทาง
ราชการ ซึ่ งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์ เดก้ ำ สแควร์ ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่ ราลึกถึงวันที่ มาเลเซี ยได้ฉลองเอกราช พ้นจาก
ประเทศในเครื อจักรภพ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
ชมทัศนี ยภาพของสัญลักษณ์ อนั ดับ 1 ของกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิ โตรนำส ที่ สูงที่ สุดในโลกที่ 452 เมตร ซึ่ ง
ตั้งอยู่ใจกลางกรุ งกัวลาลัมเปอร์ หรื อที่ เรี ยกว่า KLCC จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ห้ ำงซู เรี ย เลือกซื้ อสิ นค้า
แบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกำ เมืองมรดกโลก
(จากกัวลาลัมเปอร์ – มะละกาใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่ โมง)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม LAGAZY HOTEL MALAKA (4 ดาว) หรื อระดับเทียบเท่า

เที่ยง

ค่ำ

วันที่สอง
เช้ ำ

ค่ำ
วันที่สำม
เช้ ำ

มะละกำ – สวนสนุก LEGO LAND – ยะโฮว์ บำรู
(เช้ ำ/-/เย็น)
รับประทำนอำหำรเช้ ำภำยในโรงแรม หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองยะโฮว์บารู
( ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่ โมง )
(อิสระ อำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรท่ องเที่ยว)
เดินทางถึงเมือง ยะโฮว์ บำรู จากนั้นเวลาที่รอคอยก็มาถึง นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกแห่งใหม่ล่าสุ ดของมาเลเซี ย
LEGO LAND อิ สระเวลาให้ท่านเต็มอิ่ ม และเพลิ ดเพลิ นไปกับสวนสนุ กที่
ตั้งใจเนรมิตให้ท่านเหมือนอยูใ่ นโลกตัวต่อ สัมผัสความสนุกไปกับเครื่ องเล่น
กว่า 40 ชนิ ด พร้ อ มโชว์ก ารแสดงต่ า งๆ ที่ จะท าให้ คุ ณ สนุ ก สนานไปกับ
ครอบ ครั ว ได้ ท้ ั งวั น โดย เลโก้ แ ลนด์ จ ะเป็ นออกเป็ น 7 โซ น ห ลั ก
1.MINILAND 2.THE BEGINNING
3. IMAGINATION 4. LEGO TECHNIC IN LEGO® TECHNIC 5. LEGO KINGDOM
6. LAND OF ADVENTURE 7. LEGO CITY
ได้เวลาอันสมควรคณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม MUTIARA HOTEL J/B (5 ดาว) หรื อระดับเทียบเท่า
สิ งคโปร์ – เมอร์ ไลอ้ อน – ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ – ช้ อปปิ้ งออชำร์ ท – ยะโฮว์ บำรู
รับประทำนอำหำรเช้ ำภำยในโรงแรม
(จำกยะโฮว์ บำรู เดินทำงถึง สิ งคโปร์ ใช้ เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง)

(เช้ ำ/-/เย็น)

ค่ำ

วันที่สี่
เช้ ำ

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองสิ งคโปร์ นาท่านชมถนนอลิซาเบธวอล์คซึ่ งเป็ นจุดชมวิวริ มแม่น้ าสิ งคโปร์ ท่าน
สามารถถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโตครึ่ งปลานี้ หันหน้าออก
ทางอ่ า วมาริ น่ า มี ทัศ นี ย ภาพที่ ส ายงามโดยมี ฉ ากด้า นหลังเป็ น โรงละครเอสเพลนนำท ซึ่ งโดดเด่ น ด้ว ย
สถาปั ตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุ เรี ยน และท่านยังสามารถมองเห็ นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay
Sand ในฝั่งตรงข้ามอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดินทาง สู่ เกำะเซ็นโตซ่ ำ (โดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี)
จากนั้นนาท่านเข้าชม ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กับเครื่ องเล่น 24
ชนิ ด โดย 18 ชนิด เป็ นเครื่ องเล่นที่ออกแบบใหม่หรื อดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่
เมืองไซไฟ ที่ สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสี ยวและสู งที่ สุ ดในโลก ด้วยระดับความสู ง 42.5 เมตร โดย
จาลอง จากซี รี่ยช์ ื่อดัง แบทเทิลสตำร์ กำแล็กติกำ ซึ่ งผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุษย์หรื อฝ่ ายวายร้ายไซ
ลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสี ยวของแต่ละฝ่ าย โซนอียิปต์ โบรำณ พบกับเครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่
มีความเร็ วสู งและความน่ ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคื บคลานในท่ามกลางความมืดมาทาให้คุณขนลุกซู ้!
โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดิ นแดนจุ ลสิ คปาร์ คที่ พาย้อนอดี ตกลับไปสู่ ยุคดึ กดาบรรพ์ หากใคร
ล่วงล้ าเข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผน
เสี่ ยงตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์ เวิลด์ !! โซนมำดำกัสกำร์ สนุกแบบชิ ว ชิ ว ด้วยการล่องเรื อชมธรรมชาติ
ไปพบกับ 4 นักแสดงนาจากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ ต้ ี, เมลแมน และ กลอเลีย
ที คอยต้อนรับคุณ เข้าสู่ ป่าทึ บแห่ งนี้ โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมื องจาลองนิ วยอร์ ก เมื องที่ ใหญ่และเจริ ญที่ สุดใน
อเมริ กา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่ งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ
ไลท์ ! คำเมร่ ำ! แอคชั่ น! สร้างโดย สตี เว่น สปี ลเบิ ร์ก โซนฮอลลีว้ ูด พบกับ โรงละครสไตล์ บรอดเวย์ และการ
ต้อนรับจากเหล่าเซเลบริ ต้ ีที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่ งนี้ โซนฟำร์ ฟำร์ อเวย์ ครั้ งแรกของโลก !! กับ
ปรำสำท ฟำร์ ฟำร์ อเวย์ พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่ อง เชร็ ค ซึ่ งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่ น้ ี
เท่านั้น นอกจากนี้ ยงั มีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ
ที่รอเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ ง ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บน
เส้นทาง เฟสทีฟวอล์ ค ถนนสายที่ โดดเด่นที่ สุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่ า เยี่ยมชมโรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว
CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม อยูด่ า้ นนอกของยูนิเวอร์แซล
พบกับเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุ ด ทรำนส์ ฟอร์ เมอร์ ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3
มิติ เป็ นเครื่ องเล่นชนิ ดเสมือนจริ งที่ จาลองเอาฉากของภาพยนตร์ ดงั เรื่ องทรานส์ฟอร์ เมอร์ สมาให้ผเู ้ ล่นเข้าเป็ น
ส่ วนหนึ่ งกับกองกาลังเนสเข้าร่ วมกับฝ่ ายออโต้บอทส์ ทาหน้าที่ พิทกั ษ์ปกป้ องแหล่งพลังชี วิตออลสปาร์ กจาก
เหล่าศัตรู ดีเซ็ปติคอนส์ให้
ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิ โนแห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์
(อิสระ อำหำรกลำงวัน เพือ่ ควำมสะดวกในกำรท่ องเที่ยว)
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ..
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
อิสระเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่ ถนนออชำร์ ท หลังจากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่เมืองยะโฮว์ บารู
(จำกสิ งคโปร์ เดินทำงถึง ยะโฮว์ บำรู ใช้ เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม MUTIARA HOTEL J/B (5 ดาว) หรื อระดับเทียบเท่า
ยะโฮว์ บำรู – มะละกำ ( เที่ยวเมืองเก่ ำ ) - ปุตรำจำย่ ำ - กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำภำยในโรงแรม (ยะโฮว์ บำรู เดินทำงถึง มะละกำ 2.30 ชั่วโมง )

(เช้ ำ/กลำงวัน/-)

ค่ำ
20.00 น.

นาท่านเที่ยว ชมเมืองมะละกำ เมืองหลวงเก่าของมาเลเซี ยเป็ นเมืองแห่ งประวัติศาสตร์ เที่ยวชมย่านดัทซ์แสควร์
ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล ป้ อมปื นเอฟาโมซ่าเรื อรบโบราณ ถ่ายรู ปกับสามล้อเมืองมะละกา
จากนั้นนาท่ านเดิ นชม ชมสถาปั ตยกรรมชิ โนโปรตุ กีส และชมวัด จี นที่ เก่ าแก่ ที่สุ ด ในมาเลเซี ย วัด CHENG
HOON TENG และผ่านชมมัสยิด AL-AZIM MOSQUE ถ่ายรู ปกับสามล้อเมืองมะละกา
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
(มะละกำ - ปุตรำจำย่ ำ ใช้ เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)
หลังอาหารกลางวันนาท่านแวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองใหม่ ปุตรำจำย่ ำ ที่ท่านดร..มหาเธร์ โมฮัม
หมัด เนรมิตให้เป็ นเมืองแห่ งความทันสมัย และสะดวกสบายแห่ งอนาคต และเป็ นเมืองที่ แสดงถึงวิสัยทรรศน์
อันกว้างไกลของอดี ตผูน้ าที่ ยิ่งใหญ่แห่ งมาเลเซี ยผูน้ ้ ี ชมอาคารของกระทรวงต่างๆ อาคารรัฐสภา พร้อมฟั งคา
บรรยาย ให้ท่านถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึกที่บริ เวณหน้ามัสยิดสี ชมพูงดงามยิ่ง ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่มีสถาปั ตยกรรม
งดงาม ให้ท่านได้บนั ทึกภาพความประทับใจ
อำหำรค่ำอิสระตำมอัธยำศัยเพือ่ ควำมสะดวกในกำรท่ องเที่ยว
ได้เวลาสมควรเพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานอับดุล อซิ ซ ซาห์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ

22.15 น.

เหิ นฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพฯ โดยเครื่ องบินของสายการบิน มำเลเซีย แอร์ ไลน์ โดยเที่ยวบินที่ MH 796

เที่ยง

(บริ การอาหาร และ เครื่ องดื่ม บนเครื่ อง )

23.20 น.

เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กำหนดกำรเดินทำง
09-12 ส.ค. 2014
31-03 / 07-10 / 14-17 / 21-24 / 28-31 ส.ค.
04-07 / 11-14 / 25-28 ก.ย.
02-05 / 09-12 / 16-19 ต.ค.
23-26 ต.ค.
30-02 / 06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30 พ.ย.
อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
เด็กต่ำกว่ ำ 12 ปี มีเตียง
เด็กต่ำกว่ ำ 12 ปี ไม่ มเี ตียง
พักเดี่ยวเพิม่

ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ
ท่ ำนละ

รำคำท่ ำนละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ

19,999
19,499
18,499
4,900

20,999
19,999
19,999
19,999
20,999
19,999

บำท
บำท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน)
บำท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน)
บำท

บำท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
เด็กต่ำกว่ ำ 12 ปี มีเตียง
เด็กต่ำกว่ ำ 12 ปี ไม่ มเี ตียง
พักเดี่ยวเพิม่

อัตรำค่ ำบริกำร 20-23 ต.ค 57
ท่ ำนละ
20,999 บำท
ท่ ำนละ
20,499 บำท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน)
ท่ ำนละ
19,499 บำท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ ำน)
ท่ ำนละ
4,900 บำท

อัตรำนีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมที่พกั 3 คืน
- ค่ารถรับ – ส่ง
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริ ษทั ทาไว้
- ค่าสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.และ ถือขึ้นเครื่ องได้ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.ต่อท่าน
อัตรำนีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่ ำทิป มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น แล คนขับรถ ( ขั้นตำ่ โดยประมำณ 45 ริงกิต / PAX / TIP)
*** สำมำรถให้ ได้ มำกกว่ ำนี้ ตำมควำมประทับใจ เพือ่ ควำมสะดวกรบกวน รวบรวมไว้ ให้ กบั หัวหน้ ำทัวร์ ในวันสุ ดท้ ำย ***
- ค่ ำทิปสำหรับ หัวหน้ ำทัวร์
- ไม่แจกกระเป๋ าเดินทาง (เนื่องจากเป็ นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่ )
- ค่าทาหนังสื อเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องดาเนินการจัดทาด้วยตัวเอง)
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสี ยหายกรณี เกิดเหตุจาเป็ นหรื อเหตุสุดวิสยั อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรื อยกเลิกของสายการบิน
การนัดหยุดงาน ปั ญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
3. ราคาทัวร์เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหว่างทาทัวร์ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนเงินในส่วนที่ขาดหายไป
4. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการบินมีการ
เรียกเก็บค่ ำนำ้ มัน เพิ่มเติมจากราคาที่กาหนดไว้
5. อัตราค่าบริ การนี้สาหรับคณะ เดินทำงอย่ ำงตำ่ 20 ท่ ำน ในกรณี ที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กาหนดจะไม่มีมคั คุเทศก์นาเที่ยวจากเมืองไทย
แต่จะมีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอรับท่านที่ต่างประเทศ (พูดภาษาไทย)

ตัว๋ กรุ๊ ปเมือ่ ออกแล้ ว ไม่ สำมำรถรีฟันด์ ได้ ไม่ สำมำรถเปลีย่ นวันเดินทำงได้ อันเนื่องจำกเงือ่ นไขของสำยกำรบิน
และต้ องเดินทำงไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ ำนั้น
กำรสำรองที่นั่ง


กรุณำมัดจำ 8,000 บำท / ท่ ำน หลังจากการจองภายใน 3 วัน

 พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ตอ้ งการเดินทาง ตรงตำมหน้ ำหนังสื อเดินทำงเท่ ำนั้น

หรือ ส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
 สาหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชาระ
กำรยกเลิกและกำรเปลีย่ นแปลง





ก่อนกำรเดินทำงอย่ ำงน้ อย 15 วัน

ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืน เงินมัดจา ทั้งหมดในทุกกรณี
ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ในทุกกรณี

