ทัวร์ สุดคุ้ม เก็นติง้ ไฮแลนด์ มะละกา สิงคโปร์ 4 วัน

24,900.-

นัง่ การบินไทยเที่ยวเต็มไม่ ย้อนเส้ นทาง สุดคุ้ม สองประเทศ เที่ยวเก็นติง้ ไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง
ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ถ่ายภาพตึกแฝดปิ โตรนัสท่องเมืองมรดกโลก มะละกาตะลุยโลกเหนือ
จินตนาการยูนิเวอร์ แซลสตูดโิ อสิงคโปร์ ลิ ้มรสบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูต๋นุ ยาจีนและข้ าวมันไก่ สิงคโปร์
วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติง้ ไฮแลนด์
06.00 น. คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 2 โซน Dเคาน์ เตอร์ สายการบินไทยโดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.05 น. เหินฟ้าสูก่ รุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 415
12.15น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง; +1) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากรแล้ ว นาท่านเดินทางสู่นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานราชการ รวมถึงทาเนียบ
นายกรั ฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝั นในนิยายอาหรั บราตรี ของสถาปั ตยกรรมต่างๆ บันทึกภาพความทรงจาที่
จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็ นมัสยิดปุตรามัสยิดแห่งเมืองซึง่ สร้ างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตังอยู
้ ่ริมทะเลสาบปุตรา
และชมความงามของสะพานวาวาซั นสะพานสวยที่ สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่ างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคาร
กระทรวงการคลัง จากนัน้ นาท่านเดินทางสูร่ ี สอร์ ทเวิลด์ เก็นติง้ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอด
เขาGunungUlu Kaliในบริ เวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเล 6,000 ฟิ ต หรื อ 1,800
เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมโรงงานดีบุก (Pewter) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์
ดีบุกเป็ นสินแร่ ที่สร้ างความรุ่ งเรื องให้ นครกัวลาลัมเปอร์ และประเทศมาเลเซีย จากนัน้ นาท่านขึน้ กระเช้ าไฟฟ้ าชม
ธรรมชาติความงามของป่ าฝนเขตร้ อน โดยระยะทางจากสถานีกระเช้ าไฟฟ้าโกตงจายาถึงยอดเขา 3.38 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาที ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นมากมายที่บริ เวณสวนสนุ กในร่ ม(ไม่ รวมค่ าบัตรสวน
สนุก)หรื อช็อปปิ ง้ ในเฟิ ร์ สท์ เวิลด์ พลาซ่ า ซึง่ มีร้านค้ าสินค้ านานาชนิด รวมถึงรองเท้ ายี่ห้อดัง อาทิ Vincciหรื อ VNC ซึง่
ราคาถูกกว่าที่ขายในประเทศไทยเกือบเท่าตัวหรื อเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สาหรั บผู้ที่อายุเกิน 21 ปี เท่านัน้ โดย
ต้ องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้ องสวมเสื ้อคอปกรองเท้ าหุ้มส้ นและกางเกงขายาว)
ค่า
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั First World Hotel หรื อเทียบเท่ า จากนันอิ
้ สระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับแสงสียามราตรี
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วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

ค่า

กัวลาลัมเปอร์ ซิตที ้ วั ร์ - มะละกา - ยะโฮร์ บารู
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อาลาสายหมอกในยามเช้ านัง่ กระเช้ าไฟฟ้ ากลับสูส่ ถานีกระเช้ าไฟฟ้าโกตงจายาและโดยสารรถสู่นครกัวลาลัมเปอร์
ระหว่างทาง ให้ ท่านได้ พกั เปลี่ยนอิริยาบถที่บริ เวณร้ านค้ าสินค้ าพืน้ เมือง เพื่อเลือกซื ้อหาของฝากพืน้ เมือง อาทิ ผง
ปรุ งบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคูค่ รัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสดแล้ วนาชม
อิสตานาเนการา หรื อพระราชวังแห่ งชาติแห่ งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรื อยังดีเปอร์ ตวนอากง
ตังอยู
้ ่ที่ถนน Jalan Duta มีพื ้นที่ถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม และแบ่ง
พื ้นที่ใช้ งานเป็ น 3 ส่วน คือ พื ้นที่สว่ นพิธีการ พื ้นที่สว่ นพระองค์ และพื ้นที่สว่ นการบริ หาร พระราชวังแห่งใหม่นีส้ ร้ างขึ ้น
ตังแต่
้ ปี 2550 โดยใช้ งบประมาณ 800 ล้ านริ งกิต หรื อกว่า 8,000 ล้ านบาท เสร็ จสมบูรณ์มีพิธีเชิญธงเปิ ดใช้ เป็ นสถานที่
ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ชมจัตุรัสเมอร์ เดกา หรื อ DataranMerdekaจัตุรัสแห่งเอกราช สถานที่ แห่ง
ความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปั ตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุ ลต่ านอับดุ ลซาหมั ด
อาคารสวยที่สดุ ในมาเลเซียซึง่ ก่อสร้ างตามสถาปั ตยกรรมแบบมัวร์ ปั จจุบนั เป็ นที่ทาการของศาลฎีกาอาคารรอยัลเซ
ลังงอร์ คลับสถานที่พบปะสังสรรค์ของชนชันสู
้ ง และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทาสถิติสงู ที่สดุ ในโลก ด้ วยความ
สูงถึง 100 เมตร แล้ วนาท่านถ่ายรู ปกับสัญลักษณ์ ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิ โตรนัสซึง่ เป็ นอาคารแฝดที่
สูงที่สดุ ในโลก ด้ วยความสูงถึง 452 เมตร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารชิมบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูต๋ ุนยาจีนอันลือชื่อ
นาท่านเดินทางเข้ าสู่เมืองมะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ ของประเทศมาเลเซีย และเมืองมรดกโลกอันงดงามด้ วย
สถาปั ตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกิส นาท่านสัมผัสร่ องรอยอารยธรรมของชาติตะวันตกที่เคยปกครองดินแดนอาณานิคมนี ้
ชมดัทช์ สแควร์ อดีตย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดาชมความงดงามของอาคารสตัดฮิวส์ นา้ พุวิคตอเรี ย โบสถ์ ค ริ สต์
จากนันน
้ าท่านชมทัศนียภาพของช่องแคบมะละกาจากเนินเขาเซนต์ ปอล และสักการะรู ปปั น้ นักบุญเซนต์ฟรานซิส
ซาเวียร์ อนั ศักดิ์สิทธิ์ ที่วิหารเซนต์ ปอลซึง่ เคยเป็ นที่ตงร่
ั ้ างของท่าน ก่อนย้ ายไปฝั งที่เมืองกัว ประเทศอินเดีย ชมป้ อม
ปื นใหญ่ เอฟาโมซา ที่สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ. 1511 หนึง่ ในสัญลักษณ์ ของเมืองมะละกา
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสูเ่ มืองยะโฮร์ บารู เมืองหลวงของรัฐยะโฮร์ ซึง่ เป็ นรัฐทางใต้ สดุ ของประเทศมาเลเซีย
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Berjaya Waterfront Hotel/ SilkaHotel/ New York Hotel / AmanSari Hotelหรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม
สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ
เช้ า
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง เข้ าสู่ประเทศสิงคโปร์ แล้ วนาท่านสู่โลกเหนือ
จินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกบนเกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิงระดับ
โลก สัมผัสประสบการณ์หลากหลายจากภาพยนตร์ กบั ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ สวนสนุก
ระดับโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนุกสนานกับเครื่ องเล่น24 ชนิด ใน 7 โซน โดยมีถงึ
18 ชนิดที่ เป็ นเครื่ องเล่นที่ ออกแบบใหม่หรื อดัดแปลงเพื่ อที่ นี่โดยเฉพาะ อาทิ โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตล์
บรอดเวย์ และการต้ อนรั บ จากเหล่าเซเลบริ ตีท้ ี่ จะมายื น ปรากฏตัวบนท้ องถนน โซนนิ วยอร์ ก สัมผัส เมืองจาลอง
นิวยอร์ ก และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้ างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชียลเอฟเฟกในไลท์ ! คาเมรา! แอคชั่น!
สร้ างโดย สตีเฟนสปี ลเบิร์กเมืองไซไฟพบกับแบทเทิลสตาร์ กาแลกติกาที่สดุ ของรถไฟเหาะรางคู่ ทังหวาดเสี
้
ยวและ
สูงที่สดุ ในโลก ด้ วยระดับความสูง 42.5 เมตร ผู้เล่นสามารถเลือกได้ ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุษย์หรื อฝ่ ายหุ่นยนต์ไซลอน ก่อน
ลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างน่าหวาดเสียว และสัมผัสกับประสบการณ์พิทกั ษ์ โลก โดยการต่อสู้กบั เหล่าดีเซ็ปติค อนส์
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ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

20.50 น.
22.10 น.

ในเครื่ องเล่นสามมิติใหม่ลา่ สุด ทรานสฟอร์ มเมอร์ เดอะไรด์ ซึง่ เพิ่งเปิ ดตัวในเดือนธันวาคม 2554โซนอียิปต์โบราณ
พบกับรี เวนจ์ ออฟเดอะมัมมี่ รถไฟเหาะเขย่าขวัญที่มีความเร็ วสูง โดยมีความน่ากลัวของเหล่ามัมมี่ ที่คืบคลานใน
ความมืดจากนันสนุ
้ กสนานเพลิดเพลินกับโซนเดอะลอส์ตเวิลด์ หรื อดินแดนจูราสสิกปาร์ กที่พาย้ อนอดีตกลับไปสูย่ คุ ดึก
ดาบรรพ์พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตันท์ที่ วอเตอร์ เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิวชิว กับ
การ์ ตูนมาดากัสการ์ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั ง้ แรกของโลกกับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้ อมทัง้ ชมภาพยนตร์ 4มิติ
เรื่ อง เชร็ค นอกจากนี ้ยังมีกิจกรรมเบาๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช็อป กับร้ านอาหาร บาร์ คลับ ที่เสิร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ม
จากทุกมุมโลก รวมถึงร้ านช็อปปิ ง้ ร้ านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้ นทางเฟสทีฟวอล์ กถนนสายที่โดดเด่น
ที่สดุ ของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่ งแรกของประเทศสิงคโปร์ (สาหรับผู้ที่อายุเกิน
21 ปี เท่านัน้ โดยต้ องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายด้ วยเสื ้อมีแขน กางเกงหรื อกระโปรงยาวคลุมเข่า และห้ ามสวม
รองเท้ าแตะ)หรื อเลือกเดินชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรื อ (MEMA) ที่แสดงประวัติการเดินเรื อที่สมบูรณ์ แบบที่สดุ ของเอเชีย
และ S.E.A. Aquarium ซึ่งรวบรวมสัตว์นา้ มากกว่า 100,000 ตัว จากมากกว่า 800 สายพันธุ์ (ไม่ รวมค่ าเข้ าชม
MEMA และ S.E.A. Aquarium) (อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย)
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคารพิเศษ เมนูข้าวมันไก่ บุนตงกีร้านดังในสิงคโปร์
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Hotel Ibis Singapore Novena / Quality Hotel Singaporeหรื อเทียบเท่ า
สิงคโปร์ - ช็อปปิ ้ งออร์ ชาร์ ด - กรุ งเทพฯ
บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาชมย่านการค้ าต่างๆ พร้ อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกคู่กบั เมอร์ ไลออนรู ปปั น้ สิงโตทะเลริ มอ่าวมาริ นาเบย์ สญ
ั ลักษณ์ ของ
สิงคโปร์ และโรงละครริ มน ้าเอสพลานาดซึง่ เป็ นอาคารทรงโดมลักษณะคล้ ายทุเรี ยนขนาดยักษ์ ชมทิวทัศน์ริม แม่ นา้
สิงคโปร์ ที่บริ เวณแรฟเฟิ ลส์ แลนดิง้ ไซต์ พร้ อมถ่ายภาพคู่กบั รู ปปั น้ หินอ่อนสี ขาวบริ สทุ ธิ์ของเซอร์ โทมัสสแตมฟอร์ ด
แรฟเฟิ ลส์ ผู้สร้ างประเทศสิงคโปร์ จากหมู่บ้านชาวประมง ชมอาคารรั ฐสภาเก่ า ด้ านหน้ าอาคารมีรูปปั ้นช้ างทอง
สาริ ด ของขวัญพระราชทานจากพระพุทธเจ้ าหลวง รั ชกาลที่ 5 แห่งสยาม ที่ พระราชทานไว้ ในวโรกาสที่ ได้ เสด็จ
ประพาสสิงคโปร์ ครั ง้ แรก แล้ วนาท่านเดินทางสู่ซันเทคซิตีก้ ลุ่มอาคารที่สร้ างขึ ้นตามศาสตร์ ฮวงจุ้ยลักษณะคล้ ายฝ่ า
มือ โดยมีFountain of Wealthน ้าพุแห่งความมัง่ คัง่ ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก เปรี ยบเสมือนแหวนบนฝ่ ามือ ตังอยู
้ ่ตรงกลางหมู่
อาคาร ถ่ายภาพกับมาริ นาเบย์ แซนด์ คาสิโนรี สอร์ ทสุดหรู ใจกลางเมืองสิงคโปร์ เป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ที่โดด
เด่นที่สดุ ของสิงคโปร์ ประกอบด้ วยอาคาร 3 หลัง และสวนลอยฟ้า ซึง่ มีรูปร่ างคล้ ายเซิร์ฟบอร์ ด โดยมีนยั ด้ านฮวงจุ้ยใน
การพาสิงคโปร์ ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ ด้วยดี (ไม่ รวมค่ าเข้ าชมสวนลอยฟ้ าS$23)แล้ วนาท่านไปช็อปปิ ง้ ย่าน
ถนนออร์ ชาร์ ดที่เต็มไปด้ วยสีสนั ของสินค้ าหรู หราหลากแบรนด์จากทัว่ โลกที่สลับกันมาลดราคาในห้ างสรรพสินค้ านับ
สิบๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Paragon (อาหารกลางวันและค่าอิสระตามอัธยาศัย)
นาท่านลัดฟ้ากลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 410
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี

**********************************************************
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วันเดินทาง

อัตราค่ าบริ การ
ผู้ใหญ่ เด็กเตียงคู่ เด็กเสริมเตียง เด็กไม่ เสริมเตียง พักเดี่ยว

พ.ค.19-22

25,900.-

25,900.-

24,900.-

23,900.-

+6,000.-

มิ.ย. 23-26

24,900.-

24,900.-

23,900.-

22,900.-

+6,000.-

ก.ค. 16-19

24,900.-

24,900.-

23,900.-

22,900.-

+6,000.หน้ า 3

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กเตียงคู่ เด็กเสริมเตียง เด็กไม่ เสริมเตียง พักเดี่ยว

ส.ค. 11-14

25,900.-

25,900.-

24,900.-

23,900.-

+6,000.-

ก.ย. 22-25

24,900.-

24,900.-

23,900.-

22,900.-

+6,000.-

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับชันทั
้ ศนาจรและค่าธรรมเนียมในตัว๋ ของสายการบิน รวมถึงค่าภาษี สนามบิน
- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (พัก 2 ท่านต่อห้ องเด็กพักรวม กรณีพกั บนเก็นติ ้งฯ ไม่มีเตียงเสริ ม)
- ค่าเข้ าชมสถานที่รถรับส่ง อาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริ การหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ดแู ลตลอดการเดินทาง
- ค่าน ้าหนักกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการท่องเที่ยว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขบริ ษัทประกันฯ)
อัตรานีไ้ ม่ รวม - ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์มินิบาร์ อาหารและเครื่ องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ ฯลฯ
- ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
- ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม (7%) และภาษี หกั ณ ที่จ่าย (3%)
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทัง้ นี ถ้ ือเป็ นเอกสิทธิ ของผู้จัดโดยยึดถือตาม
สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ กรณีที่ท่านไม่ได้ ท่องเที่ยวพร้ อมคณะ หรื อถอนตัวออกจากคณะ ถือเป็ นการ
สละสิทธิเรี ยกร้ องเงินค่าบริ การส่วนที่ขาดจากบริ ษัทฯ
2. บริ ษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริ ษัทฯ รวมถึงภัยธรรมชาติ การ
ก่อการร้ าย หรื อกรณีถกู ปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกเมืองบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริ การทังหมด
้
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณี ตวั๋ เครื่ องบินเพิ่มราคา หรื ออัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
4. ในกรณีที่มีผ้ จู องทัวร์ ไม่ถงึ 15 ท่าน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรื อจัดการเดินทางให้ โดยไม่มีหวั หน้ าทัวร์
5. การสารองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับเงินมัดจาที่นงั่ ละ 10,000 บาท โดยส่วนที่เหลือ ชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ทังนี
้ ้
กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วัน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาทต่อที่นงั่ , ยกเลิกการ
เดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วัน เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์ (ต้ องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท), ยกเลิกการเดินทางก่อน
เดินทาง 7 วันหรื อน้ อยกว่านัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงิ น แต่ทัง้ นี ้ คณะที่ เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาล รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น เที่ยวบินเหมาลา ซึง่ บริ ษัทฯ ต้ องวางมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อที่พกั และไม่อาจขอคืนเงินได้ บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
อัตรานีร้ วม
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