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อุทยานเย๋หลิ่ว ชมพระเศียรราชินี
ไทเป ตึกไทเป 101, ร้านขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ชิมชาอู่หลง-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เมนูพเิ ศษ!! ปลาประธานาธิบดี, สุก้ ีชาบูชาบู, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกาแพง

กาหนดการเดิ นทาง

กรกฎาคม – ตุลาคม 2560

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบิ นเถาหยวน – GLORIA OUTLET

11.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ S ประตู 8
สายการบิน CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE เทีย่ วบินที่ CI 832
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ...... นําท่านเดินทางสู่ เมืองเถา
หยวน สนุกกับการช้อปปิ้ งที่ GLORIA OUTLETS ให้ท่านได้
เลือกช้อปสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาสุดพิเศษ ทัง้ ยีห่ อ้ ง
เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า ในราคาพิเศษ
หมายเหตุ.อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ ง
มีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
นําท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั : KING PARADISE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

13.40 น.
18.20 น.
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ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทรา – วัดพระถังซาจั ๋ง – วัดเหวิ นอู่ – ชิ มชาอู่หลง –
ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) นําท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่องเรือ
ทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึง่ ได้รบั การกล่าวขานว่างดงามราว
กับภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตัง้ อยูใ่ น
เขตของ ซันมูลเลก เนชันแนลซี
่
นิกแอเรียซึง่ ทางการท่องเทีย่ ว
ไต้หวันได้ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมือง
จากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ยอดเขาทีน่ บั จาก
ความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็ นทะเลสาบทีม่ ภี เู ขาสลับซับซ้อน
ล้อมรอบ ลักษณะภูมปิ ระเทศทีโ่ ดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสีย้ ว
ซึง่ เป็ นทีม่ า ของนามอันไพเราะว่า สุรยิ นั จันทรา” ให้ทา่ นดื่มดํ่ากับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยนั
จันทรา ทะเลสาบ ธรรมชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดแห่งเดียวของไต้หวัน นําท่านขึน้ สู่วดั เสวียนจาง นมัสการอัฐิ
ของ พระถังซาจั ๋ง ทีไ่ ด้อญ
ั เชิญ อัฐธิ าตุกลับมาทีว่ ดั เสวียนกวง เมือ่ ปี ค.ศ.1965
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) อาหารจีน เมนูพเิ ศษ ..ปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นํ าท่านเดินทางไปกราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ ที่ วัดเหวิ นอู่ ซึง่ หมายถึงศาสดาขงจือ่ เทพเจ้า
แห่งปั ญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึง
สิงโตหินอ่อน 2 ตัวทีต่ งั ้ อยูห่ น้าวัดซึง่ มีมลู ค่าถึงตัวละ1ล้าน
เหรียญไต้หวัน .....จากนัน้ นําท่าน ชิ มชาอูหลงไต้หวันแท้ๆที่
ปลูกมากทางแถบอารีซนั ด้วยสภาพอากาศบนทีส่ งู และอากาศที่
เย็นตลอดปี ของทีน่ ่ีทาํ ให้ชาทีน่ ่มี รี สชาติดกี ลมกล่อมและพันธุช์ า
อูหลงทีน่ ่ยี งั เป็ นพันธุช์ าทีน่ ํามาปลูกในประเทศไทยแถบ
เชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิดต่างๆหรือเลือกซือ้ เป็ นของฝากตาม
อัธยาศัย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึง่ มี
ความสําคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน เมืองนี้จะเป็ นศูนย์กลาง
การเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทําให้
เมืองนี้มคี วามคึกคักอยูต่ ลอดเวลา
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (3) อาหารพิเศษ..สุกช้ี าบูชาบู
หลังอาหาร นําท่านสู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนทีม่ ชี ่อื เสียงของเมืองไถจงให้ท่าน
ได้อสิ ระกับการช้อปปิ้ งเลือกซือ้ สิง่ ของทีถ่ ูกใจท่านที่ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER NEW
BALANCE พลาดไม่ได้ทน่ี ่รี าคาถูกกว่าเมืองไทยแน่ นอน
นาท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั : FULL SPRING HOTEL TAICHUNG 4* หรือเทียบเท่า
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ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – อุทยานแห่งชาติ เย๋หลิ่ ว –
หมู่บ้านโบราณจิ่ วเฟิ่ น – อาบน้าแร่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) นําท่านเดินทางสู่ไทเป
นําท่านเลือกซือ้ ขนมยอดนิยมของไต้หวันเค้กไส้สบั ปะรดและขนมอื่นๆ
มากมาย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอาคาร
เป็ นหินอ่อนทัง้ หลัง มีลกั ษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันทีป่ ั กกิง่ งดงาม
กอปรอาณาเขตทีก่ ว้างขวาง ทําให้อนุสรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ี
ชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) เมนูเสีย่ วหลงเปา
หลังอาหาร นําท่าน เดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ ว ซึง่ เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นแหลมทอดยาวออกไป
ในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู รังผึง้ ทีเ่ กิดจาก
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของนํ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียรราชินี
รองเท้าเทพธิดา ซึง่ มีช่อื เสียงทัวในเกาะไต้
่
หวันและทัวโลก
่
อิสระเก็บภาพความประทับใจ .....จากนัน้
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่ วเฟิ่ น ทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิว่ เฟิ่ นเป็ นแหล่ง
เหมืองทอง ทีท่ ชี ่อื เสียงตัง้ แต่สมัยโบราณปั จจุบนั เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วที่
สําคัญแห่งหนึ่ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคน เดินเก่าแก่ทม่ี ชี ่อื เสียง ทีส่ ุด
ในไต้หวันแล้ว นักท่องเทีย่ วจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดัง้ เดิมของร้านค้า
ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทัง้
เลือกชิมและซือ้ เป็ นของขวัญของฝาก
หมายเหตุ.อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมี
อาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิ ม
นาท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั : THE LOFT SEASIDE SUITES 4* หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

GERMANIUM POWER CENTER – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึ ก) – DUTY FREE –
วัดหลงซาน – กรุงเทพ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) นําท่าน ชมศูนย์ GERMANIUM POWER
CENTER เป็ นสร้อยสุขภาพ มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึง่ สามารถปรับสภาพประจุลบ

เช้า
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วันที่ห้า
เช้า
07.20 น.
09.20 น.
12.00 น.

4

บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็ นปกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้
ร่ายการสดชื่น ลดอาการปวด ......จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101
ตึกระฟ้ า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึน้ โดยหลักวิศวกรรมชัน้ เยีย่ ม
สามารถทนทานต่อการสันสะเทื
่
่อนของแผ่นดินไหว และการป้ องกัน
วินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลฟิ ท์ทเ่ี ร็วทีส่ ุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยูท่ ่ี 1,010 เมตร อิสระ
ท่านถ่ายรูปคู่กบั ตึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูพระกระโดดกําแพง
นําท่านช้อปปิ้ งของปลดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
จากนัน้ ชม “วัดหลงซาน” วัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในไต้หวัน ซึง่ ขึน้ ชื่อว่าสวยงาม
ที่สุ ด ในไต้ห วัน ด้ว ยเช่ น กัน ภายในมีว ิหารสามหลัง คือ วิห ารด้า นหน้ า
วิห ารกลางซึ่ง เป็ น วิห ารหลัก และวิห ารที่อ ยู่ท างด้า นหลัง ภายในวัด มี
รายละเอียดของงานฝี มอื ที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่แกะสลักเป็ นมังกรพันรอบเสาดู
สวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มลี วดลายปูนปั ้นยิบย่อยที่แสดงถึงฝีมอื ของช่าง โดยในแต่
ละวันจะมีผคู้ นมากมายทัง้ นักท่องเทีย่ วและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระ ทีน่ ่อี ยูเ่ สมอๆ
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมิ นติ ง ให้ท่านได้อสิ ระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง เปรียบเสมือน
สยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชันทั
่ นสมัยของเหล่าวัยรุน่ ไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิฟ๊ ท์
ช็อป สไตล์วยั รุน่ มากมาย เสือ้ ผ้า รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ดัง เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE,
NIKE, ADDIDAS , PUMA ซึง่ ราคาถูกกว่าประเทศไทย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลาย
รวมทัง้ สินค้าแฟชันเทรนใหม่
่
ๆมากมายตามอัธยาศัย
หมายเหตุ.อิ สระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้
ท่านได้เลือกชิ ม
นาท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั : KING PARADISE HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
สนามบิ นเถาหยวน – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (8)
นําท่านเดินทาง ถึงสนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE เทีย่ วบินที่ CI 831
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมกิ รุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****************************************
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

กรกฎาคม – ตุลาคม 2560
ผูใ้ หญ่ เด็กอายตัง้ แต่ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่าน มีเตียงเสริ ม

เด็กอายุตงั ้ แต่ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่
เดี่ยว
2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม

8-12 กรกฎาคม 2560
12-16 สิ งหาคม
23-27 กันยายน
14-18, 21-25 ตุลาคม

19,888
19,888
19,888
19,888

19,888
19,888
19,888
19,888

19,888
19,888
19,888
19,888

4,900
4,900
4,900
4,900

อัตราค่าบริ การรวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามทีร่ ะบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )
ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีถ่ ูกระบุไว้ทุกแห่ง
ค่าวีซ่า และค่าภาษีสนามบินของทัง้ สองประเทศ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นําเทีย่ วตามรายการ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัด
ทีม่ กี ารตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ งู อายุ 70 ปี ขึน้ ไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท
ค่ารักษาอยู่ ในข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ )
นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
ค่าระวางกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.

อัตราค่าบริ การไม่รวม
1.
ค่าทําพาสปอร์ต
2.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
3.
ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3 %
4.
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และพนักงานขับรถ รวม 5 วัน 1000 NTD / ลูกค้า 1 ท่าน
5.
ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึง่ พอใจในการบริการของท่าน
หมายเหตุ
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีท่ี มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 25 ท่าน / อาจจะใช้ทไู กด์หรือไม่มหี วั หน้าทัวร์ขอสงวนการเปลีย่ นแปลง
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ราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่ เทีย่ วตามรายการไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงิ นมัดจาท่ านละ 10,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
ชื่อ บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด *** บัญชีกระแสรายวัน ***
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-514 9027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 20 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ ก
1.
สําหรับผูโ้ ดยสารทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจํา
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึน้ ไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
5.
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100 % ของราคาทัวร์
6.
ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่ อ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําทีพ่ กั โดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Extra
Flight และ Charter Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจากค่าตั ๋วเป็ นการเหมาจ่ายใน
เทีย่ วบิน นัน้ ๆ
หมายเหตุ
1.
บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุม ของทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย,
การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั เิ หตุต่างๆ
3.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่ วจะสิน้ สุดลง ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่าบริการทีท่ ่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
4.
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื
5.
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สาํ รองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง
และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความ

TAI ALL3(CI)JUL-OCT

6.
7.

8.
9.

7

เหมาะสม
ราคานี้คดิ ตามราคาตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั หากราคาตั ๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับราคา
ตั ๋วเครือ่ งบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การ
บริการจากสายการบินบริษทั ฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะ
จัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาํ หรับค่าบริการนัน้ ๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจากมี
เอกสารลงนาม โดยผูม้ อี ํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเทีย่ วในสถานทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั ้ นี้ทางบริษทั ฯจะจัดหารายการเทีย่ วสถานที่
อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ ์การ จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิ น 6 เดือน
มิ ฉะนัน้ บริ ษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิ เสธการเดิ นทางของท่าน

