เดินทาง วันที่ 29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61
วันแรก

วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560
กรุงเทพฯ - สนามบินเถาหยวน - ไถจง – ฟงเจีย๋ ไนท์มาร์เก็ต
05.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น
4 เคาน์เตอร์ S ประตู 8
สายการบิน CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่ คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน

08.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน
CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 838
12.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารว่าง.. ชานมไข่มุก + ขนมเค้ก
จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ ง ตลาดฟงเจีย๋ ไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทจง ให้ท่านได้อิสระ
กับการช้อปปิ้ งเลือกซื้ อสิ่งของที่ถกู ใจท่านที่ ชื่นชอบรองเท้า ONITSUKA TIGER พลาดไม่ได้ที่นี่ราคาถูกกว่า
เมืองไทยแน่ นอน
เย็น
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพิเศษ สเต๊ก+สลัดบาร์
นาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : STAY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2560
ไถจง - หนานโถว -ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา - วัดพระถังซัมจั ๋ง – วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดซีเหมินติง
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว นําท่าน ล่องเรือ
ทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ่งได้รบั การกล่าวขานว่างดงามราวกับ
ภาพวาด เปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวันตั้งอยูใ่ นเขต
ของ ซันมูลเลก เนชัน่ แนลซีนิกแอเรียซึ่งทางการท่องเที่ยว
ไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมือง
จากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 รวม
ความหลากหลาย ทางธรรมชาติจากผืนนํ้าสู่ยอดเขาที่นับจาก
ความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร
เป็ นทะเลสาบที่มีภเู ขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่
โดดเด่น ทําให้ตวั ทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์
เสี้ ยว ซึ่งเป็ นที่มา ของนามอันไพเราะว่า “สุริยนั จันทรา” ให้ท่าน
ดื่มดํา่ กับบรรยากาศริม ทะเลสาบสุริยนั จันทรา ทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน
นําท่านขึ้ นสู่วดั

เสวียนจาง นมัสการอัฐิของ พระถังซาจั ๋ง ที่ได้อญ
ั เชิญ อัฐิ
ธาตุกลับมาที่วดั เสวียนกวง เมื่อปี ค.ศ.1965 จากนั้น นําท่าน

เที่ยง

คา่
วันที่สาม

เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมายถึง
ศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยูห่ น้า
วัดซึ่งมีมลู ค่าถึงตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน
 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูปลาประธานาธิบดี
หลังอาหาร นําท่าน ชิมชาอูหลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซนั ด้วยสภาพอากาศบนที่สงู และอากาศ
ที่เย็นตลอดปี ของที่นี่ทาํ ให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุช์ าอูหลงที่นี่ยงั เป็ นพันธุช์ าที่นํามาปลูกใน
ประเทศไทยแถบเชียงรายอีกด้วย อิสระชิมชาชนิ ดต่างๆหรือเลือกซื้ อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
จากนั้น นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป ให้ท่านได้แวะชิมและเลือกซื้ อขนมยอดนิ ยมของไต้หวัน ร้านขนม
พายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า 100 ชนิ ด ให้ท่านได้เลือกซื้ อเป็ นของฝาก
จากนั้น นําท่านเดินช้อปปิ้ ง ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ ง เปรียบเสมือนสยามสแควร์
ในกรุงเทพฯแหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุน่ ไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วยั รุน่ มากมาย
เสื้ อผ้า รองเท้ากีฬายีห่ อ้ ดัง เช่น ONISUKA TIGER , NEW BALANCE, NIKE, ADDIDAS , PUMA ซึ่งราคา
ถูกกว่าประเทศไทย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชัน่ เทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัย
 บริการอาหารมื้ อคา่ เมนู ชาบู ชาบู หมาล่า + เบียร์ดื่มไม่อ้นั และ ไอศกรีม Haggendazs
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : INTRENDY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560

หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - DUTY FREE – พิพิธภัณฑ์กูก้ ง
ร่วมนับถอยหลัง COUNT-DOWN 2018
เช้า
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นโบราณจิว่ เฟิ่ น ที่ต้งั อยู่
บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่ นเป็ นแหล่งเหมืองทอง ที่ที
ชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่ง
หนึ่ ง เพราะนอกจากจะเป็ นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง ที่สุดใน
ไต้หวันแล้ว นักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของ
ร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีตและยังสามารถชื่นชมวิว
ทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้ อเป็ นของขวัญของฝาก จากนั้นนํา
ท่านเดินทางสู่ อุทยาน เย๋หลิ่ว ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ น
แหลมทอดยาวออกไปในทะเล ประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆเช่น รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รัง
ผึ้ ง ที่เกิดจาก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก และการกัดกร่อนของนํ้าทะเลและลมทะเล โดยเฉพาะ พระเศียร
ราชินี รองเท้าเทพธิดา ซึ่งมีชื่อเสียงทัว่ ในเกาะไต้หวันและทัว่ โลก อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง
 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนูกุง้ มังกรซีฟู๊ด
หลังอาหาร นําท่านช้อปปิ้ งของปลดภาษี
DUTY FREE เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
จากนั้น นํา ท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กูก้ ง มีคนกล่าวว่าเปลือกของกูก้ งอยูป่ ั กกิ่งแต่หวั ใจอยูไ่ ต้หวัน เพราะ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รวบรวมของลํ้าค่าในพระราชวังกูก้ งของปั กกิ่งไว้ท้งั หมดซึ่งประเมินค่ามิได้และเป็ นพิพิธภัณฑ์
ที่มีการจัดแสดงของลํ้าค่าเป็ นอันดับ 3 ของโลกอีกด้วยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งนี้ มีประวัติยาวนานกว่า 5 ,000 ปี
ชมของลํ้าค่าหายาก เช่น หยกผักกาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทับประจําตัวเฉียนหลง ฮ่องเต้ งาช้าง
แกะสลัก ฯลฯ

เย็น

 บริการอาหารมื้ อเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พระกระโดดกาแพง + ปูอลาสก้า
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : INTRENDY HOTEL 4* หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ.สาหรับท่านที่จะไปร่วม COUNT-DOWN นับถอยหลังปีใหม่ 2018
ไกด์จะนัดพบกันที่ ล๊อบบี้ของโรงแรม และเดินทางออกไปพร้อมกัน
วันที่สี่

เช้า

วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561
กระเช้าเมาคง - GERMANIUM POWER CENTER - ตึกไทเป 101 ( รวมบัตรขึ้ นตึก ชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน – GLORIA OUTLETS – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพ
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นําท่าน นั ่งกระเช้าเมาคง

ชมบรรยากาศธรรมชาติอนั สวยงาม และทิวทัศน์เมืองไทเปในมุมมองที่แตกต่างจากบนภูเขาที่เขียวขจี
และยังเป็ นแหล่งเพาะปลูกชาที่มีชื่อเสียงของไต้หวันอีกด้วย จากนั้น นําท่านไป GERMANIUM
POWER CENTER เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกใน

เที่ยง

คา่

ร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็ นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดีช่วยให้รา่ ยการสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและยังมี
นาฬิกาหลากหลายแบรนด์ จากทัว่ โลกให้ท่านได้เลือกชม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 ตึก
ระฟ้า มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยีย่ มสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทื่อนของ
แผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ นําท่านขึ้ นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยูท่ ี่
1,010 เมตร ให้ท่านได้ชมวิวที่ช้นั 89 ท่านจะได้เห็นวิวมุมสูง **รวมบัตรขึ้ นตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 **
 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร ติ่งไท่ฟง เมนูเสี่ยวหลงเปา
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค” ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการ
ก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงาม กอปรอาณาเขตที่กว้างขวาง ทําให้อนุ สรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดง
ดนตรีและโรงละครแห่งชาติ จากนั้นชม “วัดหลงซาน” วัดที่เก่าแก่ที่สุดใน
ไต้หวัน ซึ่งขึ้ นชื่อว่าสวยงามที่สุดในไต้หวันด้วยเช่นกัน ภายในมีวหิ ารสามหลัง
คือวิหารด้านหน้า วิหารกลางซึ่งเป็ นวิหารหลักและวิหารที่อยูท่ างด้านหลัง
ภายในวัดมีรายละเอียดของงานฝี มือที่งดงาม เช่นบริเวณเสาหินของวิหารที่
แกะสลักเป็ นมังกรพันรอบเสาดูสวยงามเสมือนจริง ส่วนด้านบนหลังคาก็มี
ลวดลายปูนปั้ นยิบย่อยที่แสดงถึงฝี มือของช่าง โดยในแต่ละวันจะมีผคู้ น
มากมายทั้งนักท่องเที่ยวและชาวไต้หวันเองมาไหว้พระ ที่นี่อยูเ่ สมอๆ จากนั้น
นําท่านช้อปปิ้ ง GLORIA OUTLETS สินค้าถูกปลอดภาษี ให้ท่าน เลือกช้
อปปิ้ งเช่นเสื้ อผ้า,กระเป๋ารองเท้า และสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําและอื่นๆอีก
มากมาย

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนซิตสูี้ ท

จากนั้นนําท่านสู่สนามบินเถาหยวน
23.10 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน
CHINA AIRLINE  เที่ยวบิน
ที่ CI 837
02.00 น.
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ



เงื่อนไขราคา
อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)

29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61

35,900

34,900

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
เด็กอายุ 2-11
(ไม่เสริมเตียง)

พัก
เดียว
จ่ายเพิ่ม

33,900

5,900

อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
 ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุ คืน ( พักห้องละ 2 - 3 ท่าน )
 ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถกู ระบุไว้ทุกแห่ง
 ค่าภาษี สนามบินของทั้งสองประเทศ
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท * ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจํากัด
ที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวติ *(สําหรับผูส้ งู อายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท
ค่ารักษาอยู่ ในข้อจํากัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวติ )
**กรณีตอ้ งการประกันที่มีความคุม้ ครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซื้อเพิ่มเติมได้ค่ะ**
 นํ้าดื่มวันละ 1 ขวด
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าทําพาสปอร์ต
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
 ค่าภาษี 7 % ค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น + พนักงานขับรถรวม 4 วัน 800 NTD ต่อท่าน
 ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่ มีผรู้ ว่ มคณะไม่ถึง 20 ท่าน / อาจจะใช้ทไู กด์หรือไม่มีหวั หน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อไม่ เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการ
ชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย
การยกเลิก
1. สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจํา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 35 วันขึ้ นไป คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้ นไป เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 15,000 บาท
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย
70 % ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
6. ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่
มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การชาระเงิน บริษัทฯ ขอรับมัดจาในวันจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20 วัน
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้

2. บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนื อการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้
ชําระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองที่นัง่ บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั
ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ สาหรับท่องเที่ยว
สาเนาหนังสือเดินทาง ส่งพร้อมใบจองทัวร์
หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุใช้ได้ไม่ต ่ากว่า 6 เดือน) ส่งเล่มจริงก่อนเดินทาง 10 วัน

หมายเหตุ..โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

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

