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Malaysia - Singapore 4 D 3 N
2 Therm Park … Universal Studio + Lego land

จุดเด่ นของทัวร์ : เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ / เทีย่ วมะละกา / เที่ยวยะโฮว์ / เที่ยวสิงคโปร์
สวนสนุก :
ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก UNIVERSAL STUDIO
ตลุยสวนสนุกแห่ งใหม่ ล่าสุ ด LEGO LAND
แบบต้4+5
นตาหรั
โรงแรมลิ:ม้ รสบักกุเต๋ พัร้ อกนๆๆ
โรงแรมดี
ดาวบ....สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี พักเก็นติง้ 1 คืน
เที่ยวชมเมืองมรดกโลก....มะละกา ...ชมสถาปัตยกรรมแบบดัชช์
กาหนดการเดินทาง
13-16 / 20-23 / 27-30 มี.ค.
03-06 /17-20 / 24-27 เม.ย.
01-04 พ.ค.
08-11/15-18/22-25 พ.ค.
29พ.ค.-01มิ.ย. /19-22/26-29 มิ.ย.
วันแรก
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา
13.00 น.
15.25 น.
18.35 น.

ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่ านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินรอยัลจอร์ แดเนี่ยน (RJ) เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
คอยบริ การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระตลอดการเดินทาง
เหินฟ้ าสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินรอยัลจอร์ แดเนียน เที่ยวบินที่ RJ 180
เดิ นทางถึ ง ท่ าอากาศยานอับดุ ล อซิ ซ ซาห์ เมื องเซบัง หัวหน้าทัวร์ นาํ ท่านผ่านการตรวจเชคเอกสารเข้าเมื อง
จากนั้นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอรับท่านเพื่อเดินทางโดยรถโค้ชสู่ ใจ กลางกรุ งกัวลาลัมเปอร์ หรื อ KLCC

(AL) มาเลเซีย-สิ งคโปร์ 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-พ.ค. 19,999-20,999.-
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ค่า

จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ เมืองมะละกา เมืองมรดกโลก (จากกัวลาลัมเปอร์ – มะละกาใช้ เวลาประมาณ 2.30
ชั่วโมง)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม LEGAZY HOTEL MELAKA (4 ดาว) หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีส่ อง

ซิตีท้ วั ร์ มะละกา – สวนสนุก LEGO LAND – ยะโฮว์ บารู

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นําท่านเที่ยว ชมเมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าของมาเลเซี ยเป็ นเมืองแห่ งประวัติศาสตร์ เที่ยวชม
ย่านจัตุรัสดัชช์ ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล ป้ อมปื นเอฟาโมซ่าเรื อรบโบราณ ถ่ายรู ปกับสามล้อเมืองมะละกา
จากนั้นนําท่านเดิ นชม ชมสถาปั ตยกรรมชิ โนโปรตุ กีส และชมวัดจี นที่ เก่ าแก่ ที่สุดในมาเลเซี ย วัด CHENG
HOON TENG และผ่านชมมัสยิด AL-AZIM MOSQUE ถ่ายรู ปกับสามล้อเมืองมะละกา
จากนั้นนํา ท่ านเดิ นทางสู่ เมื อ งยะโฮว์ บารู เดิ นทางถึ งเมื อง ยะโฮว์ บ ารู จากนั้นเวลาที่ รอคอยก็ มาถึ ง นําท่ า น
เดินทางสู่ สวนสนุกแห่งใหม่ล่าสุ ดของมาเลเซี ย LEGO LAND อิสระเวลาให้ท่านเต็มอิ่ม และเพลิดเพลินไปกับ
สวนสนุกที่ต้ งั ใจเนรมิตให้ท่านเหมือนอยูใ่ นโลกตัวต่อ สัมผัสความสนุกไปกับเครื่ องเล่นกว่า 40 ชนิ ด พร้อมโชว์
การแสดงต่างๆ ที่จะทําให้คุณสนุ กสนานไปกับครอบครัวได้ท้ งั วัน โดย เลโก้แลนด์จะเป็ นออกเป็ น 7 โซนหลัก
ได้แก่ โซน THE BEGINNING บริ เวณทางเข้าสวนสนุ ก ประกอบด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่
ระลึก โซน MINILAND ที่ใช้ตวั เลโก้ประกอบขึ้นมาจําลองสถานที่สําคัญของประเทศต่าง ๆ ในเอเชี ย โดยโซน
นี้ ถือว่าเป็ นโซนไฮไลท์ของสวนสนุ กเลยก็ว่าได้ โซน IMAGINATION เป็ นโซนที่สร้างเสริ มจินตนาการให้
คุณหนูนอ้ ยทั้งหลายด้วยตัวต่อเลโก้หลากหลายแบบ โซน LEGO TECHNIC IN LEGO® TECHNIC รวม
เครื่ องเล่ นน่ าตื่ นเต้นหวาดเสี ยวไว้มากมายให้ทุกท่ านเล่ นตามความชื่ นชอบ โซน LEGO KINGDOM ชม
ปราสาทแห่ งเวทมนตร์ และนัง่ รถไฟเหาะบนหลังมังกร โซน LAND OF ADVENTURE ผจญภัยไปในเกาะ
ไดโนเสาร์ และปิ รามิ ดแห่ งอี ยิปต์ และ โซน LEGO CITY โซนสําหรับให้เด็ก ๆ ได้ลองบังคับรถและเรื อ
เพื่อให้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
(อิสระ อาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว)
ได้เวลาอันสมควรคณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม MUTIARA HOTEL J/B (5 ดาว) หรื อระดับเทียบเท่า

ค่า

วันทีส่ าม

สิ งคโปร์ – เมอร์ ไลอ้อน – ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ – ช้ อปปิ้ งออชาร์ ด – ยะโฮว์ บารู

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(จากยะโฮว์ บารู เดินทางถึง สิ งคโปร์ ใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่ วโมง)
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ เมืองสิ งคโปร์ นําท่านชมถนนอลิ ซาเบธวอล์คซึ่ งเป็ นจุดชมวิวริ มแม่น้ าํ สิ งคโปร์ ท่าน
สามารถถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโต ครึ่ งปลานี้ หันหน้าออก

(AL) มาเลเซีย-สิ งคโปร์ 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-พ.ค. 19,999-20,999.-
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ค่า

ทางอ่ า วมาริ น่ า มี ท ัศ นี ย ภาพที่ ส ายงามโดยมี ฉ ากด้า นหลัง เป็ น โรงละครเอสเพลนนาท ซึ่ งโดดเด่ น ด้ว ย
สถาปั ตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรี ยน และท่านยังสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ Marina Bay
Sand ในฝั่งตรงข้ามอีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทาง สู่ เกาะเซ็นโตซ่ า (โดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี)
จากนั้นนําท่านเข้าชม ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ กับเครื่ องเล่น 24
ชนิด โดย 18 ชนิด เป็ นเครื่ องเล่นที่ออกแบบใหม่หรื อดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็ น 7 โซน ได้แก่
เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสี ยวและสู งที่สุดในโลก ด้วยระดับความสู ง 42.5 เมตร โดยจําลอง
จากซี รี่ยช์ ื่ อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่ งผูเ้ ล่นสามารถเลื อกได้วา่ จะเป็ นฝ่ ายมนุ ษย์หรื อฝ่ ายวายร้ายไซลอน
ก่อนลงมื อฟาดฟั นบนอากาศอย่างหวาดเสี ยวของแต่ละฝ่ าย โซนอียิปต์ โบราณ พบกับเครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่ มี
ความเร็ วสู งและความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทําให้คุณขนลุกซู ้! โดย
ไม่รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจุลสิ คปาร์ คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ ยุคดึกดําบรรพ์ หากใครล่วงลํ้าเข้า
เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์ จะโผล่มาหาคุ ณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ ยงตาย
ของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์ เวิลด์ !! โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรื อชมธรรมชาติไปพบกับ 4
นักแสดงนําจากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ อง มาดากัสการ์ อาทิ เช่ น อเล็กซ์, มาร์ ต้ ี, เมลแมน และ กลอเลีย ทีคอย
ต้อนรับคุ ณ เข้าสู่ ป่าทึบแห่ งนี้ โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมืองจําลองนิ วยอร์ ก เมืองที่ใหญ่และเจริ ญที่สุดในอเมริ กา
และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์ ! คา
เมร่ า! แอคชั่ น! สร้างโดย สตีเว่น สปี ลเบิร์ก โซนฮอลลีว้ ูด พบกับ โรงละครสไตล์ บรอดเวย์ และการต้อนรับจาก
เหล่าเซเลบริ ต้ ีที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์
ฟาร์ อเวย์ พร้ อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3 มิ ติ เรื่ อง เชร็ ค ซึ่ งคุ ณไม่เคยได้สัม ผัส มาก่ อน นอกจากที่ น้ ี เท่ านั้น
นอกจากนี้ ยงั มีมุม ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิ น-ดื่ม-ช้อป กับร้ านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอ
เสิ ร์ฟ อาหารและเครื่ องดื่ ม จากทัว่ ทุ ก มุ ม โลก รวมถึ ง ร้ า นช้อปปิ้ ง ร้ านแบรนด์เนม และคอนเซ็ ป ต์ส โตร์ บน
เส้นทาง เฟสทีฟวอล์ ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็ นโตซ่ า เยี่ยมชมโรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว
CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม อยูด่ า้ นนอกของยูนิเวอร์ แซล
พบกับเครื่ องเล่นใหม่ล่าสุ ด ทรานส์ ฟอร์ เมอร์ ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3
มิติ เป็ นเครื่ องเล่นชนิ ดเสมือนจริ งที่จาํ ลองเอาฉากของภาพยนตร์ ดงั เรื่ องทรานส์ ฟอร์ เมอร์ สมาให้ผเู ้ ล่นเข้าเป็ น
ส่ วนหนึ่ งกับกองกําลังเนสเข้าร่ วมกับฝ่ ายออโต้บอทส์ ทาํ หน้าที่พิทกั ษ์ปกป้ องแหล่งพลังชี วิตออลสปาร์ กจาก
เหล่าศัตรู ดีเซ็ปติคอนส์ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยีย่ มชมคาสิ โนแห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์
(อิสระ อาหารกลางวัน เพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว)
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
อิสระเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งที่ ถนนออชาร์ ด หลังจากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองยะโฮว์ บารู
(จากสิ งคโปร์ เดินทางถึง ยะโฮว์ บารู ใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่ วโมง)
พักที่ โรงแรม MUTIARA HOTEL J/B (5 ดาว) หรื อระดับเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่

กัวลาลัมเปอร์ – ซิตีท้ วั ร์ – ช้ อปปิ้ งตึกแฝด – สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
(ยะโฮว์ บารู เดินทางถึง กัวลาลัมเปอร์ ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่ วโมง) หลังอาหารเช้า นําท่านชมเมืองหลวง
ของมาเลเซีย กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ซึ่ งเป็ นเมืองที่ต้ งั ขึ้นที่บริ เวณที่แม่น้ าํ 2 สายตัดกัน ซึ่ งเป็ นแหล่งแร่ ดีบุกชั้นดีของ
โลก จากนั้นนําท่านแวะชมมัสยิดอาเหม็ดเก่าแก่ และสวยที่สุดในมาเลเซี ย แวะถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ย์ทหารอาสา
TUGU NEGARA เพื่อรําลึ กถึ งเหตุ การณ์ การสู ้ รบได้แก่สงครามโลกครั้ งที่ 1 และ 2 บริ เวณโดยรอบเป็ น
สวนสาธารณะที่สวยงาม จากนั้นนําท่านชม พระราชวังอิสตันน่ า ไนการ่ า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิ ปดี
ของมาเลเซี ย ผ่านชมอาคารสุ ลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่สําคัญของทางราชการ ซึ่ งตั้งอยูต่ รงข้าม
กับ เมอร์ เดก้า สแควร์ ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศในเครื อจักรภพ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมทัศนี ยภาพของสัญลักษณ์อนั ดับ 1 ของกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิ โตรนาส ที่สูงที่สุดในโลกที่ 452 เมตร ซึ่ ง
ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งกัวลาลัมเปอร์ หรื อที่เรี ยกว่า KLCC จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ห้ างซู เรี ย เลือกซื้ อสิ นค้า
แบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
(อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกในการช้ อปปิ้ ง)
19.30 น.
ได้เวลาสมควรเพื่อเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
22.20 น.
เหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินรอยัลจอร์ แดเนียน โดยเทีย่ วบินที่ RJ181
23.25 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจ...
********************************************************************************************

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
เด็กต่ากว่า 12 ปี มีเตียง
เด็กต่ากว่า 12 ปี ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

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

บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
เด็กต่ากว่า 12 ปี มีเตียง

ท่านละ
ท่านละ

20,999
20,499

บาท
บาท

(AL) มาเลเซีย-สิ งคโปร์ 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-พ.ค. 19,999-20,999.-

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
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เด็กต่ากว่า 12 ปี ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ
ท่านละ

19,499
4,900

บาท
บาท

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

อัตรานีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- โรงแรมที่พกั 3 คืน
- ค่ารถรับ – ส่ ง
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริ ษทั ทําไว้
- ค่าสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.และ ถือขึ้นเครื่ องได้ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.ต่อท่าน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่ าทิป มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น แล คนขับรถ ( ขั้นต่าโดยประมาณ 45 ริงกิต / PAX / TIP)
*** สามารถให้ ได้ มากกว่ านี้ ตามความประทับใจ เพือ่ ความสะดวกรบกวน รวบรวมไว้ ให้ กบั หัวหน้ าทัวร์ ในวันสุ ดท้ าย ***
- ค่ าทิปสาหรับ หัวหน้ าทัวร์
- ไม่แจกกระเป๋ าเดินทาง (เนื่องจากเป็ นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่ )
- ค่าทําหนังสื อเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องดําเนินการจัดทําด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสี ยหายกรณี เกิดเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุสุดวิสัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า
หรื อยกเลิกของสายการบิน
การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
3. ราคาทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการนึง ระหว่างทําทัวร์ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่
คืนเงินในส่ วนที่ขาดหายไป
4. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และ
กรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่ านา้ มัน เพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้
5. อัตราค่าบริ การนี้สาํ หรับคณะ เดินทางอย่างต่า 20 ท่าน ในกรณี ที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กาํ หนดจะไม่มีมคั คุเทศก์
นําเที่ยวจากเมืองไทย แต่จะมีมคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอรับท่านที่ต่างประเทศ (พูดภาษาไทย)
ตั๋วกรุ๊ ปเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ ไม่ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
และต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น
การสารองทีน่ ั่ง
(AL) มาเลเซีย-สิ งคโปร์ 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-พ.ค. 19,999-20,999.-
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 กรุ ณามัดจา 10,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน
 พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ตอ้ งการเดินทาง ตรงตามหน้ าหนังสื อเดินทางเท่านั้น
หรือ ส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
 สําหรับค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชําระ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 ยกเลิก ก่อน การเดิ นทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 ยกเลิก ก่อน การเดิ นทาง 15 วัน ทางบริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืน เงินมัดจํา ทั้งหมดในทุกกรณี
 ยกเลิก ก่อน การเดิ นทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
 ยกเลิก ก่อน การเดิ นทาง 07 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
*****************************************************************************************

(AL) มาเลเซีย-สิ งคโปร์ 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-พ.ค. 19,999-20,999.-
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