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เดนิทางชวงเดอืนพฤษภาคม - 

ธนัวาคม 2561 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

23.00 น. สมาชกิทุกทานพรอมกนั ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูม ิชัน้ 4 เคาทเตอร R 

ประต ู8   

สายการบนิ EVA AIR เจาหนาที่ คอยอํานวยความสะดวก กอนการ

เดินทาง 

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบนิโดยประมาณ 3.40 

ชั่วโมง) 

วนัที่สอง              สนามบนิเถาหยวน  - หนานโถว – ลองเรือชมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

- วดัพระถงัซมัจัง๋  

     วดัเหวนิอู – เมืองเจยีอี ้ 

02.15 น. ออกเดนิทางสู กรงุไทเปโดยสายการบนิ EVA AIR   เทีย่วบนิที ่BR 

206 

06.55 น. ถงึทาอากาศยานเมอืงเถาหยวน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

ศุลกากรเรียบรอยแลว 

 มัคคุเทศกทองถิ่น พรอมรถโคชปรับอากาศ รอตอนรับ บรกิารอาหารวาง

.. ชานมไขมุก + ขนม 

จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองหนานโถว ลองเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา 

ซึ่งไดรบัการกลาวขานวางดงามราว

กับภาพวาด เปรียบเสมือน

สวิสเซอรแลนดแหงไตหวันต้ังอยู

ในเขตของซนัมลูเลกเนชั่นแนล

ซีนิกแอเรียซึ่งทางการทองเท่ียว

ไตหวันไดกอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 



 

มกราคม 2000 เพ่ือบูรณะเมืองจากแผนดินไหวครั้งใหญเมื่อวันที่ 21 

กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ําสูยอดเขา

ที่นับจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร ม ี

ความยาว 33 กิโลเมตร เปนทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซอนลอมรอบ 

ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเดน ทําใหตัวทะเลสาบมองดูคลายพระอาทิตย

และพระจันทรเส้ียว ซึ่งเปนที่มาของนามอันไพเราะวา สุรยินัจนัทรา ให

ทานดื่มด่ํากับบรรยากาศริมทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ทะเลสาบธรรมชาติท่ี

ใหญที่สุดแหงเดียวของไตหวัน นําทานขึ้นสูวดัเสวียนจางนมัสการอัฐิ

ของพระถงัซาํจัง๋ทีไ่ดอัญเชิญอัฐิธาตุกลับมาที่วัดเสวียนกวง เมื่อป 

ค.ศ.1965  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารอาหารจนี เมนพูิเศษ ..ปลา

ประธานาธบิด ี 

 หลังอาหาร นําทานเดินทางไปกราบไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่วัดเหวนิอู ซึ่ง

หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจาแหงปญญา และเทพกวนอูเทพเจาแหง

ความซื่อสัตยรวมถึงสิงโตหินออน 2 ตัวที่ตั้งอยูหนาวัดซึ่งมีมูลคาถึงตัวละ

1ลานเหรียญไตหวัน ตอดวย นําทานเดินทางสู เมอืงเจยีอี ้ซึ่งเปนที่ต้ัง

ของอุทยานอาลีซาน  

ค่าํ   บรกิารอาหารค่าํ  เมนูพเิศษ..สเต็ก+สลดับาร 

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : CHIAYI KING HOTEL หรือเทยีบเทา  

วนัที่สาม            เมอืงเจยีอี ้– อทุยานแหงชาตอิาลซีนั – นัง่รถไฟโบราณชม

ธรรมชาติภายในอทุยาน  

    ชิมชาอูหลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจีย๋ไนทมารเก็ต 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร

ของโรงแรม   

หลังอาหาร นําทานเดินทางสู อุทยาน

อาลซีนั (ใชเวลาในการเดนิทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง)  

จากนั้นนําทาน นั่งรถไฟโบราณชม

อุทยาน เปนสถานทีท่องเที่ยวที่มี 

ชื่อเสียงที่สุดของเกาะไตหวัน ตั้งแตสมัยท่ีญี่ปุนยังปกครองอยูมีทั้ง

นักเขียนและศิลปนมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสรางผลงาน 



 

 

เนื่องจากมีธรรมชาติท่ีสมบูรณ ทั้งปาไม เทือกเขา ลําเนาไพร สมบูรณจน

หาที่อ่ืนเปรียบไมไดจึงไมนาแปลกใจเลยท่ีครั้งหนึ่งในชีวิตตองมาเยือน

เดินชมปาสน 2,000 ป ทิวสนต้ังเรียงตระหงาน พริ้วตามลมอยางเปน

ธรรมชาติท่ีสวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแกการเก็บภาพ  ไวในความ

ทรงจําอยางหาที่เปรียบไมไดเวลาเดินทางลงจากเขาอาลีซัน อุทยาน

แหงชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี ้ซึ่งเปนอทุยานที่มีช่ือเสียงที่สุดของ

ไตหวัน ที่มีความสวยงามอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 2,700 เมตร เปน

อุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ ์ชื่นชมทะเลหมอก 

ตนไมใหญที่มีอาย ุ3,000 ป ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่นอง 

ซึ่งเปนทะเลสาบที่มีความสวยงามอยางมาก เปนทะเลสาบที่นําสายน้ําจาก

สองจุดมารวมกันอยูท่ีทะเลสาบแหงนี ้พรอมทั้งใหทานไดชม สวนสนพัน

ป ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุมีความสวยงามที่แตกตางกันไป ซึ่งตน

สนแตละตนมีอายุมากกวารอยป  

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร เมนอูาหารจนีพืน้เมอืงบนอุทยาน 

หลังอาหาร นําทานเดินทางลงจากยอดเขาอุทยานแหงชาติอาลีซัน 

จากนั้นนําทาน ชิมชาอูหลง ไตหวันแทๆที่ปลูกมากทางแถบอาลีซันดวย

สภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่เย็นตลอดปของที่นี่ทําใหชาท่ีนี่มี

รสชาติดีกลมกลอมและพันธุชาอูหลงที่นี่ยังเปนพันธุชาท่ีนํามาปลูกใน

ประเทศไทยแถบเชียงรายอีกดวย อิสระชิมชาชนิดตางๆหรือเลือกซื้อเปน

ของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองไถจง เมืองซึ่งมี

ความสําคัญเปนอันดับ 3 ของเกาะไตหวัน เมืองนี้จะเปนศูนยกลางการ



 
เดินทางจากทางดานเหนือของเกาะและทางใตของเกาะจึงทําใหเมืองนี้มี

ความคึกคักอยูตลอดเวลา 

เยน็   บรกิารอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนพูเิศษ..สกุี้ชาบ ูชาบ ู

หลังอาหาร นําทานชอปปง ตลาดฟง

เจีย๋ไนทมาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มี

ชื่อเสียงของเมืองไทจงใหทานได

อิสระกับการชอปปงเลือกซื้อสิ่งของที่

ถูกใจ ทานที่ชืน่ชอบรองเทา 

ONITSUKA TIGER พลาดไมไดที่นี่

ซึ่งราคาถูกกวาเมืองไทยแนนอน  

จากนัน้นาํทานเขาโรงแรมที่พกั : REGAL INTERNATIONAL HOTEL หรอื

เทยีบเทา  

วนัที่สี ่                ไทเป - รานขนมพายสบัปะรด – รานสรอย GERMANIUM - หมูบาน

โบราณจิว่เฟน  

     อุทยานแหงชาตเิยหลิว่ – แชน้าํแรในหองสวนตัว 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดินทางกลับสู เมืองไทเป ใหทานไดแวะชิมและเลือก

ซื้อขนมยอดนิยมของไตหวัน  

รานขนมพายสบัปะรด ซึง่มีขนมอื่นๆ อีกกวา 100 ชนิด ใหทานไดเลือก

ซื้อเปนของฝาก  

เทีย่ง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ..เสีย่วหลงเปา 

 

หลังอาหาร นําทานไปยังศูนย GERMANIUM POWER CENTER เปนสรอย มีพลัง

พิเศษชวยในการปรับสมดุลในรางกายใหระบบไหลเวียนโลหิตดี ลด

อาการปวดเมื่อยและยังมนีาฬกิาหลากหลายแบรนดจากทั่วโลกใหทาน

ไดเลือกชมกันตามอัธยาศัย จากนั้น นําทานเดินทางสู หมูบานโบราณจิว่

เฟน ที่ต้ังอยูบริเวณไหลเขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟนเปนแหลงเหมืองทอง ที่

ทีช่ือเสียงตั้งแตสมัยโบราณปจจุบันเปนสถานที่ทองเท่ียวที่สําคัญแหง

หนึ่ง เพราะนอกจากจะเปนถนนคนเดินเกาแกที่มีชื่อเสียง ที่สุดในไตหวัน

แลว นักทองเท่ียวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของรานคา 

รานอาหารของชาวไตหวันในอดีตและใหทานเลือกชิมและซื้อเปน

ของขวัญของฝาก จากนั้นนําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาตเิยหลิว่ ซึ่ง



 
เปนสถานที่ทองเที่ยวท่ีเปนแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบดวย

โขดหินชะงอนทรายรูปรางตางๆเชน รูปเทียน ดอกเห็ด เตาหู รังผึ้ง ที่เกิด

จาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกรอนของน้ําทะเลและลม

ทะเล โดยเฉพาะ เศียรพระราชินี รองเทาเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทั่วใน

เกาะไตหวันและทั่วโลก 

เยน็   บรกิารอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร เมนอูาหารจนีซีฟูด 

จากนัน้ใหทานไดแชนํา้แรในหองพกัสวนตวัผอนคลายความเมือ่ยลา  

โรงแรมที่พกั : THE LOFT SEASIDE SUITES หรือเทยีบเทา 

วนัทีห่า     ตึกไทเป 101 ( ไมรวมบัตรขึน้ตกึ ) – อนสุรณสถานเจียงไคเชค็ - 

DUTY FREE – วดัหลงซานซือ่ 

       ชอปปงซเีหมนิตงิ - สนามบนิเถาหยวน - กรงุเทพฯ 

เชา   บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

หลังอาหาร นําทานเดิน แวะถายรปู ณ ตึกไทเป 101 

ตึกระฟามีความสูงถึง 508 เมตรสรางขึ้นโดยหลัก

วิศวกรรมช้ันเยี่ยมสามารถทนทานตอการสั่นสะเทือน

ของแผนดินไหวและการปองกันวินาศกรรมทาง

อากาศนําทานขึ้นลิฟตที่เร็วที่สุดในโลก ดวย

ความเร็วตอนาทีอยูที่ 1,010 เมตร  

**ไมรวมบัตรขึน้ตกึ** 

จากนั้น นําทานเดินทางสู อนสุรณสถานเจยีงไคเชค็ ตัวอาคารเปนหิน

ออนทั้งหลัง มีลักษณะการกอสรางคลายวิหารเทียนถันที่ปกกิ่ง งดงาม มี

อาณาเขตที่กวางขวาง ทําใหอนุสรณแหงนี้ เปนสถานที่ทองเที่ยวที่มี

ชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ดานขางอาคารใหญเปนหอแสดงดนตรีและ

โรงละครอีกดวย 

            

 

 

 

 

 



 

 

เทีย่ง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร เมนูพเิศษ..พระกระโดดกาํแพง 

  หลังอาหาร นําทานชอปปงของปลอดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับ

การชอปปงตามอัธยาศัย 

จากนั้นนําทานชม วดัหลงซาน วัดที่เกาแกที่สุดในไตหวัน ซึ่งขึ้นชื่อวา

สวยงามท่ีสุดในไตหวันดวยเชนกัน 

ภายในมีวิหารสามหลัง คือวิหาร

ดานหนา วิหารกลางซึ่งเปนวิหาร

หลักและวิหารที่อยูทางดานหลัง 

ภายในวัดมีรายละเอียดของงาน

ฝมือที่งดงาม เชนบริเวณเสาหินของ

วิหารที่แกะสลักเปนมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง สวนดานบน

หลังคาก็มีลวดลายปูนปนยิบยอยท่ีแสดงถึงฝมือของชาง โดยในแตละวัน

จะมีผูคนมากมายทั้งนักทองเที่ยวและชาวไตหวันเองมาไหวพระที่นีอ่ยู

เสมอๆ ตอดวยนําทานเดินทางสู ตลาดซเีหมนิตงิ ใหทานไดอิสระชอปปง

แหลงชอปปงทีเ่ปรียบเสมือนสยามสแควรในกรุงเทพฯ เปนแหลงศูนยรวม

แฟช่ันทันสมัยของเหลาวัยรุนไตหวัน มีรานคาของฝาก กิฟตชอ็ป สไตล

วัยรุนรองเทากีฬายี่หอดังเชน ONISUKA TIGER, NIKE ซึ่งราคาถูกกวาประเทศ

ไทยแนนอน 

ค่าํ   บริการอาหารค่าํ ณ ภตัตาคาร เมนูพเิศษ..อาหารจนีกวางตุง+เปดยาง 

จากนั้นนําทานสูสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระกอนการเดินทาง 

   21.15 น. เหริฟาเดนิทางสู กรงุเทพ โดยสายการบนิ EVA AIR  เทีย่วบนิที ่

BR 205 

บรกิารอาหารและเครื่องดืม่บนเครื่อง (ใชระยะเวลาบนิโดยประมาณ 3.45 

ชั่วโมง) 

00.05+1 น. ถึงทาอากาศยาน สวุรรณภูมกิรงุเทพโดยสวัสดิภาพพรอมความ

ประทับใจ 

 

 
 



 
 
 

 

 
 

อตัราคาบรกิาร ผูใหญ 

ผูใหญ 2 ทาน 

เดก็อาย ุ2-11 

(เสรมิเตยีง) 

ผูใหญ 2 ทาน 

เดก็อาย ุ2-11 

(ไมเสรมิเตยีง) 

พกัเดยีว 

จายเพิม่ 

11 - 15 ก.ค. 61 22,888 22,888 21,888 4,000 

19 - 23 ก.ค. 61 22,888 22,888 21,888 4,000 

01 - 05 ส.ค. 61 22,888 22,888 21,888 4,000 

12 - 16 ก.ย. 61 22,888 22,888 21,888 4,000 

26 - 30 ก.ย. 61 22,888 22,888 21,888 4,000 

03 - 07 ต.ค. 61 22,888 22,888 21,888 4,000 

11 - 15 ต.ค. 61 

วนัคลายวนัสวรรคต 

ร.9 
23,888 23,888 22,888 4,000 

19 - 23 ต.ค. 61 

วนัปยมหาราช 23,888 23,888 22,888 4,000 

31 ต.ค. - 04 พ.ย. 

61 22,888 22,888 21,888 4,000 

10 - 14 พ.ย. 61 22,888 22,888 21,888 4,000 

14 - 18 ธ.ค. 61 22,888 22,888 21,888 4,000 

25 - 29 ธ.ค. 61 24,888 24,888 23,888 4,000 

อัตราคาบรกิารนีร้วม  

 คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป 

 คาที่พักโรงแรมตามท่ีระบุ (พักหองละ 2-3 ทาน) 

 คาบัตรผานประตูตามสถานที่ทองเที่ยวทีถู่กระบุไวทุกแหง 

 คาภาษีสนามบินของทั้งสองประเทศ 



 
 คารถโคชปรับอากาศ นําเท่ียวตามรายการ 

 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้

ยอมอยูในขอจํากัด 

ที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต *(สําหรับผูสูงอายุ 70 ป ขึ้นไป วงเงิน

ประกัน ทานละ 500,000 บาท  

คารักษาอยู ในขอจํากัดการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต) 

**กรณตีองการประกนัที่มคีวามคุมครองเพิม่เติม สามารถสอบถามซือ้เพิ่มเตมิ

ได** 

 น้ําดื่มวันละ 1 ขวด / ทานหรือตลอดการเดินทาง 

 คาระวางกระเปาเดนิทางน้าํหนักไมเกนิทานละ 2 ชิน้ น้ําหนกัรวม 30 กก.  

 

อตัราคาบรกิารนีไ้มรวม 

 คาทําพาสปอรต   

 คาใชจายสวนตัว คามินิบาร  คาซักรดี ตางๆ 

 คาภาษี 7 %  คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % 

 คาทปิไกดทองถิน่และพนกังานขบัรถ ตอทาน รวม 800 NTD 

 สวนหวัหนาทัวรแลวแตความพึ่งพอใจในการบริการของทาน 

หมายเหตุ     

บริษทัฯมีสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสม

บริษทัขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มผีูรวมคณะไมถงึ 25 

ทาน / อาจจะใชทไูกดหรือไมมีหัวหนาทัวรขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคา

โดยไมแจงใหทราบลวงหนา / การไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไมเที่ยวตาม

รายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชาํระคาทัวรเปนไปใน

ลักษณะเหมาจาย 

การยกเลกิ 

1. สําหรับผูโดยสารทีไ่มไดถอืหนังสือเดนิทางไทย และทางบริษทัฯเปนผูยืน่วซีา

ให เมื่อผลวีซาผานแลวมกีารยกเลิกการเดนิทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ

คืนคามดัจํา 

2. ยกเลิกกอนการเดนิทาง 30  วันขึน้ไป  คืนเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลิกกอนการเดนิทาง 20  วันขึน้ไป  เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร 



 

4. ยกเลิกกอนการเดนิทาง 15  วัน   เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของ

ราคาทัวร 

5. ยกเวนกรุปทีเ่ดนิทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการนัตีมัดจํากับสายการบิน

หรือคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ

และไมอาจขอคนืเงินได รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเชน Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมมีการคืนเงนิมดัจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมา

จายในเที่ยวบนินั้นๆ 

การชาํระเงนิ  

บรษิทัฯ ขอรบัมดัจาํในวนัจองทวัรทานละ 10,000 บาท สวนทีเ่หลอื ทัง้หมดขอรบั

กอนเดนิทาง 20  วนั 

หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ มีสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี้ เมื่อเกดิเหตุ

สุดวิสยัจนไมอาจแกไขได 

2. บริษทัฯ ไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกดิจากสายการบิน ภยั

ธรรมชาติ ปฏวิัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคมุของทางบริษทัฯหรือ

คาใชจายเพิม่เติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทํา

ราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 

3. หากทานถอนตัวกอนรายการทองเทีย่วจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวาทาน

สละสิทธิ์และจะไมรับผดิชอบคาบริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ 

ทั้งสิ้น 

4. บริษทัฯจะไมรับผดิชอบตอการหามออกนอกประเทศหรอืหามเขาประเทศ อัน

เนื่องมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือเอกสารเดนิทางไมถูกตองหรือการถูกปฏเิสธ

ในกรณีอื่น 

5. รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึง่ 

หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกัในตางประเทศเปนทีเ่รียบรอย 

แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาต๋ัวเครื่องบินในปจจุบนั หากราคาต๋ัวเครือ่งบนิปรบัสูงขึ้น 

บริษทัฯ สงวนสทิธิท์ี่จะปรบัราคาตั๋วเครื่องบนิตามสถานการณดังกลาว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรือ หนวยงานทีเ่กี่ยวของ จนมีการยกเลิก 

ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบรษิัทฯขนสง หรือ หนวยงานที่



 
ใหบริการ บริษทัฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะจดับริการทวัรอื่นทดแทน

ให แตจะไมคนืเงนิใหสําหรับคาบรกิารนั้นๆ 

8. มัคคุเทศก พนกังาน และตัวแทนของบริษทัฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ 

ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ กํากับ

เทานัน้ 

9. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานทีท่ี่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจาก

ธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคนื

เงินใดๆทั้งสิน้ แตทั้งนีท้างบรษิัทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่อื่นๆมาให โดย

ขอสงวนสทิธิ์การจดัหานี้โดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

 

เอกสารทีใ่ชสาํหรบัทองเทีย่ว 

หนงัสอืเดนิทาง (ตองมอีายคุงเหลอืไมต่าํกวา 6 เดอืน) 

พรอมถายสาํเนามาใหกบับรษิทัทีท่านจองทวัร 

หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม 

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


