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อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ซีเหมินติง, หมู่บ้านเก่าฮิ โนกิ
ไถจง หนานโถว, วัดหลงซานซื่ อ, วัดเหวินหวู่
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมนูพเิ ศษ!! ปลาประธานาธิ บดี, สเต็ก+สลัดบาร์

กำหนดกำรเดิ นทำง

ตุลำคม – ธันวำคม 2561

วันแรก

กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน – ไถจง – หมู่บ้านญี่ปนเก่
ุ่ าฮิ โนกิ – เมืองเจียอี้

06.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 3
สายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าทีค่ อยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน
ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสำยกำรบิ น THAI AIRWAYS เที่ยวบิ นที่ TG 632
บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.40 ชัวโมง)
่
ถึงท่ำอำกำศยำนเมืองเถำหยวน หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารว่าง.. ชานมไข่มกุ + ขนมเค้ก (1)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนญี่ปนเก่
ุ่ ำฮิ โนกิ (Hinoki Village)
อดีตเป็ นบ้านพักของทหารญีป่ ่ นุ ในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมูบ่ า้ นจะเป็ นบ้านเก่าสไตส์ญป่ี ่ นุ ชัน้
เดียว ปั จจุบนั เป็ นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพพิ ธิ ภัณฑ์ท่ีบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของ
ทีน่ ้ดี ว้ ย ให้ท่านได้ชมเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองและถ่ายรูปกับวิวสวยๆทีไ่ ม่ควรพลาด ต่อด้วย นาท่าน
เดินทางต่อไปยัง เมืองเจียอี้ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของอุทยานอาลีซาน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูพเิ ศษ สเต๊ก+สลัดบาร์
นำท่ำนเข้ำโรงแรมทีพ่ กั : ALI MOUNTAIN ORIENTAL PEARL HOTEL หรือเทียบเท่ำ

08.25 น.
12.55 น.

ค่า
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เมืองเจียอี้ – นัง่ รถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน – เที่ยวชมธรรมชาติ ภายใน
อุทยาน – ชิ มชาอู่หลง – ไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) จำกนัน้ เดินทำงสู่เมืองเจีย้ อี้ นำท่ำนสู่ อุทยำน
อำลีซำน (ใช้เวลำในกำรเดิ นทำงประมำณ 2 ชัว่ โมง) นำคณะท่ำนนั ง่ รถไฟโบรำณชมอุทยำนเป็ น
สถำนที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียงที่สุดของเกำะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีท้งั นักเขียนและ
ศิลปิ นมำกมำยมำหำแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงผลงำนที่นี่ เนื่ องจำกมีธรรมชำติที่สมบูรณ์ ทั้งป่ ำไม้
เทื อกเขำ ลำเนำไพร สมบูรณ์จนหำที่ อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่ำแปลกใจเลยที่ ครั้งหนึ่ งในชีวิตต้องมำ
เยือนนำทุกท่ำน เดินชมป่ ำสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่ำน พริ้ วตำมลมอย่ำงเป็ นธรรมชำติที่
สวยงำม หมอกจำงๆ ในเหมำะแก่กำรเก็บภำพ ไว้ในควำมทรงจำอย่ำงหำที่เปรียบไม่ได้เวลำเดินทำง
ลงจำกเขำอำลีซำน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) อำหำรจีนพืน้ เมือง
หลังอาหารนาท่าน ชิ มชำอูหลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซนั ด้วยสภาพอากาศบนที่สูง
และอากาศทีเ่ ย็นตลอดปี ของทีน่ ่ีทาให้ชาทีน่ ่ีมรี สชาติดกี ลมกล่อมและพันธุช์ าอูหลงทีน่ ่ียงั เป็ นพันธุช์ า
ที่น ามาปลูก ในประเทศไทยแถบเชีย งรายอิส ระชิม ชาชนิ ด ต่ า งๆหรือ เลือ กซื้อ เป็ น ของฝากตาม
อัธยาศัย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง เมืองซึ่งมีความสาคัญเป็ นอันดับ 3 ของเกาะไต้หวัน
เมืองนี้จะเป็ นศูนย์กลางการเดินทางจากทางด้านเหนือของเกาะ และทางใต้ของเกาะจึงทาให้เมืองนี้ม ี
ความคึกคักอยู่ตลอดเวลา จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง ตลำดฟงเจี๋ยไนท์มำเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่ม ี
ชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อสิ ระกับการช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิง่ ของที่ถูกใจ ท่านที่ช่นื ชอบรองเท้า
ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ทน่ี ่รี าคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างแน่นอน
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัยเพื่อสะดวกในกำรช้อปปิ้ งมีอำหำรหลำกหลำยให้ท่ำนได้เลือกชิม
นำท่ำนเข้ำทีพ่ กั : THE CLOUD HOTEL หรือเทียบเท่ำ
ไถจง – หนำนโถว – ล่องเรือชมทะเลสำบสุริยนั จันทรำ –วัดเหวิ นหวู่ – ไทเป – ร้ำนขนมพำย
สับปะรด – วัดหลงซำน – ตลำดซี เหมิ นติ ง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (5) นาท่านเดินทางสู่เมืองหนานโถว ล่ อ งเรือ
ทะเลสำบสุ ริ ย ั น จัน ทรำ ซึ่ ง ได้ ร ับ การกล่ า วขานว่ า งดงามราวกั บ ภาพวาด เปรีย บเสมือ น
สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตัง้ อยู่ในเขตของซันมูลเลกเนชันแนลซี
่
นิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยว
ไต้หวันได้ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่เมื่อวันที่ 21
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กันยายน 1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนน้ าสู่ยอดเขาทีน่ ับจากความสูงระดับ 600
- 2,000 เมตร มีค วามยาว 33 กิโลเมตร เป็ น ทะเลสาบที่มภี ูเขา
สลับ ซับ ซ้อ นล้อ มรอบ ลัก ษณะภูม ิป ระเทศที่โดดเด่ น ท าให้ต ัว
ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็ นที่มา
ของนามอันไพเราะว่า สุริยนั จันทรำ ให้ท่านดื่มด่ากับบรรยากาศ
ริมทะเลสำบสุริยนั จันทรำ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (6) เมนูพเิ ศษ ปลำประธำนำธิบดี
หลังอาหาร นาท่านเดินทางไปกราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิ ์ที่ วัดเหวิ นหวู่ ซึง่ หมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้า
แห่งปั ญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ ตงั ้ อยู่หน้าวัดซึ่งมี
มูลค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้อ
ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ร้ำนขนมพำยสับปะรด ซึง่ มีขนมอื่นๆ อีกกว่า100 ชนิด ให้ท่านได้เลือก
ซือ้ เป็ นของฝาก จากนัน้ นาท่านชม วัดหลงซำนซื่อ วัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในไต้หวัน ซึง่ ขึน้ ชื่อว่าสวยงาม
ที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวหิ ารสามหลัง คือวิหาร
ด้านหน้า วิหารกลางซึง่ เป็ นวิหารหลักและวิหารทีอ่ ยู่ทางด้าน
หลัง ภายในวัด มีร ายละเอี ย ดของงานฝี ม ือ ที่ง ดงาม เช่ น
บริเวณเสาหิน ของวิห ารที่แ กะสลัก เป็ น มังกรพัน รอบเสาดู
สวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มลี วดลายปูนปั ้นยิบ
ย่อยทีแ่ สดงถึงฝีมอื ของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผคู้ นมากมาย
ทัง้ นักท่องเทีย่ วและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระทีน่ ่ีอยู่เสมอๆ จากนัน้ นาท่านเดินช้อปปิ้ ง ตลำดซีเหมิ
นติ ง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวม
แฟชันทั
่ นสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิฟ๊ ช็อป สไตล์วยั รุ่นมากมาย เสือ้ ผ้า รองเท้า
กีฬ ายี่ห้อ ดัง เช่ น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA ซึ่งราคาถู ก
กว่าประเทศไทย
อิสระอำหำรค่ำตำมอัธยำศัยเพื่อสะดวกในกำรช้อปปิ้ งมีอำหำรหลำกหลำยให้ท่ำนได้เลือกชิม
นำท่ำนเข้ำโรงแรมทีพ่ กั : HAPPINESS INN HOTEL หรือเทียบเท่ำ
ไทเป – อนุสรณ์สถำนเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึ กชมวิ วชัน้ 89 ) –
สนำมบิ นเถำหยวน – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (7)
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อนุสรณ์ สถำนเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทัง้ หลัง มีลกั ษณะ
การก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิง่ งดงาม มีอาณาเขตที่กว้างขวาง ทาให้อนุ สรณ์แห่งนี้ เป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละคร
อีกด้วย
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จากนัน้ นาท่าน แวะถ่ำยรูปคู่กบั ตึ กไทเป 101 ตึกระฟ้ ามีความสูงถึง 508 เมตรสร้างขึ้นโดยหลัก
วิศวกรรมชัน้ เยีย่ มสามารถทนทานต่อการสันสะเทื
่
อนของแผ่นดินไหวและการป้ องกันวินาศกรรมทาง
อากาศ และยังมีลฟิ ต์ทเ่ี ร็วทีส่ ุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยูท่ ่ี 1,010 เมตร **ไม่รวมบัตรขึ้นตึก**
จำกนัน้ นำท่ำนสู่สนำมบิ นเถำหยวน ตรวจสอบสัมภำระก่อนกำรเดิ นทำง
เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิ นที่ TG 633
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
***********************************************

อัตรำค่ำบริ กำร (บำทต่อท่ำน)
วันเดิ นทำง

4-7, 25-28 ตุลำคม
12-15 ตุลำคม
1-4, 22-25 พฤศจิ กำยน
5-8, 13-16 ธันวำคม
20-23 ธันวำคม

ตุลำคม – ธันวำคม 2561
ผูใ้ หญ่ เด็กอำยตัง้ แต่ 2-11 ปี
พักร่วมกับผู้ใหญ่
2 ท่ำน มีเตียงเสริ ม
21,388
22,388
21,388
21,388
22,388

21,388
22,388
21,388
21,388
22,388

เด็กอำยุตงั ้ แต่ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับผู้ใหญ่
เดี่ยว
2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริ ม
20,388
21,388
20,388
20,388
21,388

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

อัตราค่าบริ การดังกล่าวรวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
2.
ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามทีร่ ะบุ (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
3.
ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีถ่ ูกระบุไว้ทุกแห่ง
4.
ค่าภาษีสนามบินของทัง้ สองประเทศ
5.
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นาเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่ำประกันอุบตั เิ หตุระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท *ทัง้ นี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจำกัดทีม่ กี ำรตก
ลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ *(สำหรับผูส้ งู อำยุ 70 ปี ขึน้ ไป วงเงินประกัน ท่ำนละ 500,000 บำท ค่ำรักษำอยู่
ในข้อจำกัดกำรตกลงไว้กบั บริษทั ประกันชีวติ )
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น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่ำนหรือตลอดกำรเดินทำง
ค่ำระวำงกระเป๋ ำเดินทำงน้ ำหนักไม่เกินท่ำนละ 30 กก.

อัตราค่าบริ การดังกล่าวไม่รวม
1.
ค่ำหนังสือเดินทำง และเอกสำรต่ำงด้ำวต่ำงๆ
2.
ค่ำทำใบอนุญำตกลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
3.
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีน่ อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเช่น เครือ่ งดื่ม ค่ำอำหำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
4.
ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดินทำง (ถ้ำมีกำรเรียกเก็บ)
5.
ค่ำ VAT 7 % หักภำษี ณ ทีจ่ ำ่ ย 3 %
6.
ค่ำทิ ปไกด์ท้องถิ่ นและพนักงำนขับรถ ต่ อท่ ำน รวม 800 NTD ในส่วนของหัวหน้ ำทัวร์ที่ดูแลคณะจำก
เมืองไทย ตำมแต่ท่ำนจะเห็นสมควร
หมายเหตุ
บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงหรือสับเปลีย่ นรำยกำรได้ตำมควำมเหมำะสมบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเลื่อนกำร
เดินทำงในกรณีท่ี มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถงึ 25 ท่ำน / อำจจะใช้ทไู กด์หรือไม่มหี วั หน้ำทัวร์ขอสงวนกำรเปลีย่ นแปลง
รำคำโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ / กำรไม่รบั ประทำนอำหำรบำงมือ้ ไม่ เทีย่ วตำมรำยกำรไม่สำมำรถขอหัก
ค่ำบริกำรคืนได้ เพรำะกำรชำระค่ำทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมำจ่ำย
เงื่อนไขกำรจอง
1.
กรุณำวำงเงิ นมัดจำท่ ำนละ 10,000 บำท โดยกำรโอนเข้ำบัญชี
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณำจองล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 4 สัปดำห์ก่อนเดิ นทำง
การยกเลิ ก
1.
สำหรับผูโ้ ดยสำรทีไ่ ม่ได้ถอื หนังสือเดินทำงไทย และทำงบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่ำให้ เมื่อผลวีซ่ำผ่ำนแล้วมีกำร
ยกเลิกกำรเดินทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนค่ำมัดจำ
2.
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทัง้ หมด
3.
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 20 วันขึน้ ไป เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำทัวร์
4.
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วัน เก็บค่ำใช้จ่ำย 100 % ของรำคำทัวร์
5.
ยกเว้นกรุป๊ ทีเ่ ดินทำงช่วงวันหยุดหรือเทศกำลทีต่ อ้ งกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบินหรือค่ำมัดจำทีพ่ กั โดยตรงโดย
กำรผ่ำนตัวแทนในประเทศหรือต่ำงประเทศและไม่อำจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มกี ำรคืนเงินมัดจำ หรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดเนื่องจำกค่ำตั ๋วเป็ นกำรเหมำจ่ำยในเทีย่ วบิน
นัน้ ๆ
หมายเหตุ
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บริษทั ฯ มีสทิ ธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ี เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่ำเสียหำยในเหตุกำรณ์ทเ่ี กิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั แิ ละอื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือกำรควบคุม ของทำงบริษทั ฯหรือค่ำใช้จ่ำยเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึน้ ทำงตรงหรือทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย,
กำรถูกทำร้ำย, กำรสูญหำย, ควำมล่ำช้ำ หรือจำกอุบตั เิ หตุต่ำงๆ
หำกท่ำนถอนตัวก่อนรำยกำรท่องเทีย่ วจะสิน้ สุดลง ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ ์และจะไม่รบั ผิดชอบ
ค่ำบริกำรทีท่ ่ำนได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศหรือห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำย
หรือเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือกำรถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื
รำยกำรนี้เป็ นเพียงข้อเสนอทีต่ อ้ งได้รบั กำรยืนยันจำกบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจำกได้สำรองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ ง
และโรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศเป็ นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำม
เหมำะสม
รำคำนี้คดิ ตำมรำคำตั ๋วเครือ่ งบินในปั จจุบนั หำกรำคำตั ๋วเครือ่ งบินปรับสูงขึน้ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะปรับรำคำ
ตั ๋วเครือ่ งบินตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรือ หน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลีย่ นแปลง กำร
บริกำรจำกสำยกำรบินบริษทั ฯขนส่ง หรือ หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร บริษทั ฯจะดำเนินโดยสุดควำมสำมำรถทีจ่ ะ
จัดบริกำรทัวร์อ่นื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สำหรับค่ำบริกำรนัน้ ๆ
มัคคุเทศก์ พนักงำน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ ์ในกำรให้คำสัญญำใดๆ ทัง้ สิน้ แทนบริษทั ฯ นอกจำกมี
เอกสำรลงนำม โดยผูม้ อี ำนำจของบริษทั ฯ กำกับเท่ำนัน้
หำกไม่สำมำรถไปเทีย่ วในสถำนทีท่ ร่ี ะบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำม
ผิดพลำดจำกทำงสำยกำรบิน จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั ้ นี้ทำงบริษทั ฯจะจัดหำรำยกำรเทีย่ วสถำนที่
อื่นๆมำให้ โดยขอสงวนสิทธิ ์กำร จัดหำนี้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
พาสปอร์ต ควรมีอายุใช้งานเหลือเกิ น 6 เดือน
มิ ฉะนัน้ บริ ษทั จะไม่รบั ผิดชอบกรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิ เสธการเดิ นทางของท่าน

