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เดินทาง 30 ธันวาคม – 3 มกราคม 2560
วันศุกร์ ที่ 30 ธันวาคม 2559
18.00น.
20.00น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมืองเคาน์เตอร์5 ประตู5สายการบินTIGER AIRโดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั คอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ องบิน
ออกเดินทางสู่ไทเปโดยสายการ TIGER AIRเที่ยวบินที่ IT506

วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2559

00.30น.

เช้ า

กลางวัน

คา่

กรุ งเทพ

สนามบินเถาหยวน –กิจกรรม DIY พายสั บปะรด – ศูนย์ สร้ อยข้ อมือและเครื่ องประดับ
วัดหลงซาน - ช้ อปปิ้ งซีเหมิงติง – เข้ าพักทีโ่ รงแรม – เคาท์ดาวน์ ย่านตึกไทเป
(โดยรถไฟฟ้ าใต้ ดิน เนื่องจากรถบัสไม่ สามารถเข้ าไปด้ านในได้ )
(B/L/D)

ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวนสนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย1ชั่วโมง)
พาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่ านเข้ าทีพ่ กั Orchard Park Hotel หรื อเทียบเท่ า พร้ อมทั้งบริการอาหารว่ างให้ ทุกท่ าน
(นา้ เต้ าหู้สูตรดั้งเดิมและโรตีสไตล์ ไต้ หวัน)
ให้ ทุกท่ านพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางในตอนเช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารโรงแรม (1)
หลังจากนั้นพาท่ านเข้ าร่ วมกิจกรรม ทาพายสับปะรด ตั้งแต่ วธิ ีการทาไส้ การทาแป้ง จนถึงขั้นตอนการอบ โดยทุก
ท่ านจะได้ รับพายฝี มือท่ านเองกลับไปเป็ นของฝาก พาท่ านเลือกซื้อเครื่ องประดับที่ ศู นย์ สร้ อยข้ อมือ ที่เป็ น
เครื่ องประดับเพื่อสุขภาพ มีท้ งั แบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็ นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่ างกาย
คนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่ องประดับล้ าค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ
หลังจากนั้นพาทุกท่านศักการะสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดหลงซานวัดเก่าแก่ของเมืองไทเป โดยมีอายุถึง 300 ปี มีพระ
โพธิสตั ว์กวนอิมเป็ นองค์พระประธานของวัด ที่ประดิษฐานอยูใ่ นตาหนักวิหารหลัก เล่ากันว่าในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 วัดหลงซานถูกระเบิดทิ้งใส่จนได้รับความเสี ยหาย แต่เทวรู ปเจ้าแม่กวนอิมไม่ได้รับความเสี ยหายเลย ทา
ให้ชาวไต้หวันเลื่อมใสศรัทธาเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นเมือง) (2)
หลังจากนั้นพาทุกท่าน ช้ อปปิ้ งซีเหมินติง หรื อที่คนไทยเรี ยกว่าสยามสแควร์เมืองไทยเป็ นแหล่งรวมเสื้ อผ้าวัยรุ่ น
กระเป๋ า และเป็ นสวรรค์ของคนรักรองเท้า ให้ชอ้ ปปิ้ งกันแบบไม่อนั่ ไม่วา่ จะเป็ นยีห่ อ้ ADDIDAS, ONITSUKA
TIGER, NEW BALANCE, PUMA
นาทุกท่ านเข้ าพักทีโ่ รงแรม INTRENDY HOTEL หรื อเทียบเท่ า เพื่อให้ ทุกท่ านได้ พกั ผ่อนและเก็บสัมภาระ
รับประทานอาหารเย็น (อาหารพืน้ เมือง) ที่ LIVING MALL (3)
หลังจากนั้นพาทุกท่ านเดินทางไป LIVING MALL (โดยรถไฟฟ้ าใต้ ดนิ ) เพื่อดูพลุจากตึกไทเป 101 ซึ่งได้ ชื่อว่ า
เป็ นจุดชมพลุที่ สวยทีส่ ุ ดในเมืองไทเป (เสริฟ์ชาไข่ มุกแท้ ของไต้ หวันให้ ท่านได้ ลมิ้ ลอง)
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วันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2560
เช้ า

กลางวัน

คา่

หนันโถว – วัดจงไถฉานซื่ อ – ทะเลสาบสุ ริยันจันทรา –วัดพระถังซั่มจั๋ง
วัดเหวิน่ หวู่ – ชิ มชาอู่หลง – ไทจง – ตลาดเฟิ งเจี่ยไนท์มาร์ เก็ต

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้ า ทีห่ ้ องอาหารโรงแรม (4)
ท่านเดินทางไปผูหลี่เมืองที่ข้ ึนชื่อว่ามีอากาศดีที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็ นเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยหุบเขาและภูเขา
สูงมากมาย นอกจากนั้นยังเป็ นแหล่งอาบน้ าแร่ ยอดนิยมอีกด้วยนาท่านเดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่ อ 1 ใน 4 วัดใหญ่
ของไต้หวัน เป็ นสถานที่สาหรับจาริ กแสวงบุญของชาวไต้หวันนอกจากนี้ยงั เป็ นมหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่มีหอ้ งเรี ยน
หลายพันห้องเพื่อให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่าหมื่นล้านบาทออกแบบโดยวิศวกร
คนเดียวกันกับที่สร้างตึกไทเป 101 มีเมื่อปี 1999 เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุ นแรงทาให้หมูบ่ า้ นใกล้วดั ถูกกลืนหายไป
แต่วดั นี้กลับไม่ได้รับความเสี ยหายตั้งแต่น้ นั มาผูค้ นต่างพากันเลื่อมใส่ศรัทธาเป็ นอย่างมาก
รับประทานอาหารกลางวัน ชาบูชาบู สไตล์ ไต้ หวัน (5)
หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวไฮไลท์สาคัญของการมาเยือนไต้หวัน นั้นคือ การล่ องทะเลสาบสุ ริยนั จันทราซึ่งเป็ น
ทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน นอกจากนั้นยังเป็ นเขื่อนที่กกั เก็บน้ า โดยมีความยาวถึง 33 กิโลเมตร โดย
ทะเลสาบมีรูปร่ างด้านบนเหมือนพระอาทิตย์ และด้านล่างเหมือนพระจันทร์เสี้ ยวจากนั้นนาท่านนมัสการพระอัฐิ
ของพระถังซัมจัง๋ ที่วดั เสวียนจางหรื อรู ้จกั กันในชื่อ วัดพระถังซัมจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู หรื อวัดเห
วินหวู่เพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสสักการะองค์เทพเจ้ากวนอูและเทพเจ้าขงจื้อ ซึ่ง “เทพเจ้ากวนอู" เป็ นเทพเจ้าที่มี
อุปนิสยั รักษาคาพูดด้วยชีวติ รักคุณธรรมซื่อสัตย์ชาวจีนและชาวไต้หวันจึงนับถือเป็ นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เชื่อ
กันว่าบารมีของท่านสามารถขจัดภูตผีปีศาจคลาดแคล้วจากอันตรายเเละช่วยหนุนให้กิจการเจริ ญรุ่ งเรื องส่วน“เทพ
เจ้าขงจื้อ” ถือว่าเป็ นเทพเจ้าแห่งการศึกษาเนื่องจากท่านขงจื้อได้ทาลายธรรมเนียมการเรี ยนการสอนที่จากัดอยูแ่ ต่
ในราชสานักทาให้ประชาชนทัว่ ไปได้รับการศึกษานอกจากนั้นวัดนี้ยงั มีสิงโตหินหิ นอ่อน 2 ตัวที่ต้งั อยูห่ น้าวัด ซึ่ง
มีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรี ยญไต้หวันทีเดียว หลังจากนั้นพาท่าน ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีตน้ กาเนิดที่ไต้หวันโดย
เฉพาะที่จงั หวัด หนันโถว แห่งนี้เป็ นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ตอ้ งปลูกบนภูเขา
สูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ าทะเล 2,000 เมตรขึ้นไป
หลังจากนั้นพาท่านเดินทาง สู่เมืองไถจง ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง
รับประทานอาหารคา่ เสต็กไต้ หวัน (6)
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ เฟิ งเจีย๋ ไนท์ มาร์ เก็ตเป็ นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไถจง โดยท่านสามารถ
เลือกซื้อสิ นค้าได้หลากหลาย อาทิเช่น รองเท้า เสื้ อผ้า รวมถึงขนมได้ในราคาถูก โดยของอร่ อยขึ้นชื่อคือ “เต้าหู ้
เหม็นทอดราดซอส”
นาท่ านเข้ าทีพ่ กั HE TI HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันจันทร์ ที่ 2 มกราคม 2560 ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป (ไม่ รวมค่ าขึน้ ชั้น 89)- ถนนโบราณจิ่วเฟิ น – อุทยานเย่ หลิว่ (B/L/D)
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (7)
พาท่านถ่ายรู ปคู่กบั สัญลักษณ์ของประเทศไต้หวัน ที่ตึก ไทเป101 (ไม่ รวมค่ าขึน้ ชั้น 89 ประมาณ 500 บาท)ตึกที่มี
ความสูงถึง 508 เมตรและเคยเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลกจนถึงปี 2550 (ปัจจุบนั เป็ นตึก BurjKhalifaประเทศ Dubai)
ภายในตัวอาคารมีลูกตุม้ ขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตันทาหน้าที่กนั การสัน่ สะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหว
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กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน เสี่ยวหลงเปา (8)
หลังจากนั้นพาท่านช้อปปิ้ ง ถนนเก่ าจิว่ เฟิ นสมัยก่อนเป็ นเมืองเหมืองแร่ ทองคา แต่เนื่องจากมีคนมาขุดทองจานวน
มาก ผูค้ นก็พากันอพยพออกไป จิ่วเฟิ นจึงเป็ นเมืองร้าง จนกระทัง่ มีการใช้จิ่วเฟิ่ นเป็ นฉากในการถ่ายทาภาพยนตร์
“เปยซางเฉิ งชื่อ”และ“อู๋เหยียนเตอะซันชิว”ทาให้มีนกั ท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาถ่ายรู ปจิ่วเฟิ่ นจึงกลับมา
คึกคักและมีชีวติ ชีวาอีกครั้ง นอกจากนั้นยังสามารถชมวิวติดทะเลสาบแปซิฟิกได้อีกด้วย
หลังจากนั้นพาทุกท่านชมอุทยานเย่ หลิวซึ่งอยูท่ างเหนือสุดของเมืองไทเปมีลกั ษณะเป็ นแหลมทอดยาวออกไปใน
ทะเลเต็มไปด้วยโขดหิ นที่มีรูปทรงแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดกร่ อนของน้ าและลม รวมถึงการเคลื่อนตัวของเปลือก
โลกทาให้เกิดการทับถมของหินออกมารู ปร่ างที่แตกต่างกันชมเศียรราชินีซ่ ึงถือว่าเป็ นไฮไลท์ของอุทยาน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (อาหารพืน้ เมือง) (9)
นาท่ านเข้ าทีพ่ กั BOUTIX HOTEL HOTSPRING หรื อเทียบเท่ า
http://www.boutixhotels.com.tw/yehliu/en/index.html
ทางโรงแรมมีบ่อนา้ พุร้อนบริการ หากท่ านต้ องการใช้ บริการรบกวนเตรียมชุดว่ ายนา้ ไปด้ วยนะคะ

คา่

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560
เช้ า

กลางวัน
15.40น.
18.45น.

(B/L/-)

ไทเป – อนุสรณ์ สถาน เจียง ไค เช็ ก – MITSUI OUTLET

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (10)
พาท่านเคารพประธานาธิบดีคนแรกของไต้หวัน ที่อนุสรณ์ สถาน เจียง ไค เช็กซึ่งเป็ นแหล่งรวมสิ่ งของต่างๆรวมถึง
แสดงอัตชีวประวัติของท่านนนายพล เจียง ไค เช็ก ตั้งแต่อยูก่ บั ดร. ซุนยัดเซ็น จนท่านได้กา้ วมาสู่ตาแหน่งผูน้ า
ประเทศ ไฮไลท์สาคัญคือชมการเปลี่ยนเวรทหารรักษาการหน้ารู ปปั้ นท่านนายพล เจียง ไค เช็ก ซึ่ งจะมีทุก 1 ขัว่
โมง บนชั้น 4 ของอนุสรณ์สถานแห่งนี้
หลังจากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้ งที่ MITSUI OUTLET Outlet สัญชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งมาเปิ ดในไต้หวันเมื่อวันที่ 27 มค.
2016 นี้เอง ถือเป็ น Shopping center ที่ใหญ่ที่สุดทางเหนือของไต้หวัน ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น ไต้หวัน และ
นานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีต้ งั แต่แบรนด์เนมสุดหรู จนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยา, ร้านอาหารชื่อดังจนถึง
food court, มีกระทัง่ ร้านหนังสื อ Eslite และ พื้นที่สาหรับเด็ก
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารพื้นเมือง) (11)
นาท่ านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวนสนามบินแห่ งชาติประเทศไต้หวัน
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินTIGER AIRโดยเทีย่ วบินที่ IT505
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง
30 ธันวาคม – 3 มกราคม

ผู้ใหญ่
29,900

เด็กเสริมเตียง
29,900

เด็กไม่ เสริมเตียง
29,500

พักเดี่ยว
7,500

ราคาทัวร์ ไม่ รวมตั๋ว
-
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อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (ตัว๋ กรุั ป)
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 นา้ ดื่มท่ านละ 1 ขวด วัน / คน /
 กระเป๋าเดินทางท่ านละ (กิโลกรัม 20 นา้ หนัก) ใบ 1
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กบั การผันแปรของภารีนา้ มัน ณ วันนั้นข)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่ าภารีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภารีการบริการหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีทตี่ ้ องการขอใบเสร็จมีภารี)
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถ วันละ 200 NTD ต่ อคน/ทริป ทริปละ 1000 NTD หรื อชาระเป็ นเงินไทย 1,200 บาท รบกวน
ชาระเงินทีส่ นามบินก่ อนเดินทาง
 หมายเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 10ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษท
ั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่วนตัวของท่าน
ระหว่างการเดินทาง
 บริรัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ในกรณีทผ
ี่ ้เู ดินทางมิได้ รับอนุญาตให้
เดินทางเข้ า หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ
เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นข
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บริรัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ด้วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การ
เปลีย่ นแปลงบริการของสายการบิน บริรัทขนส่ ง หรื อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อัน
นอกเหนือจากความควบคุม
บริรัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกรณีทผี่ ้เู ดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรื อทั้งหมด โดยความ
สมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรื อไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ ปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย หรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
บริ ษทั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ทุกวัน แค่
สมัครมาร่ วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน
ทางบริรัทจะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเทีย่ วเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)

เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า เดือน นับจากวันเดินทาง 6
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋าโหลดคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม


