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สลัดกุ้งมงักร 

ก าหนดการเดินทาง  ปีใหม ่30 ธันวาคม 2559  –  3 มกราคม 2560 

วนัแรก กรุงเทพฯ   ไต้หวนั  – เถาหยวน – ไทเป – พพิธิภณัฑ์กู้กง –– ตกึไทเป101 (รวมค่าขึน้จุด

ชมววิช้ัน 89) – ซีเหมินตงิ (สยามสแคว์แห่งไทเป) – อาบนํา้แร่  
 
 
 
 
 
 00.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4  เคาท์เตอร์  S ประตู  8 สายการบิน CHINA 

AIRLINES เจ้าหน้าที่  คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสําหรับทุกท่าน 
03.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเป...โดยสายการบิน CHINA AIRLINES  เทีย่วบินที่ CI (มีอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริการบนเคร่ืองบิน) 
07.00 น. ถึงท่าอากาศยานเถาหยวน  หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
เชา้            บริการอาหารเช้า แซนวชิ+ชานมไข่มุก (บนรถ) 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองไทเป เดินทางสู่ พพิธิภัณฑ์กู้กง มีคนกล่าววา่เปลือกของกูก้งอยูปั่กก่ิงแต่
หวัใจอยูไ่ตห้วนั เพราะพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ีไดร้วบรวมของล ้าค่าในพระราชวงักูก้งของปักก่ิงไวท้ั้งหมดซ่ึงประเมิน
ค่ามิไดแ้ละเป็นพิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงของล ้าค่าเป็นอนัดบั 3 ของโลกอีกดว้ย พิพิธภณัฑส์ถานแห่งน้ีมี
ประวติัยาวนานกวา่ 5,000 ปี ชมของล ้าค่าหายากเช่น หยกผกักาดขาว หยกหมูสามชั้น ตราประทบั
ประจ าตวัเฉียนหลง ฮ่องเต ้งาชา้งแกะสลกั ฯลฯ 

เท่ียง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ  ภัตตาคาร  อาหารพเิศษ  เส่ียวหลงเปา 
จากนั้นน าท่านสู่ ตึกไทเป 101  ตึกระฟ้า แห่งน้ี เคยมีความสูงเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีความสูงถึง 508 
เมตร สร้างข้ึนโดยหลกัวศิวกรรมชั้นเยีย่มสามารถทนทานต่อการสั่นสะเท่ือนของแผน่ดินไหว และการป้องกนั
วนิาศกรรมทางอากาศ และยงัมีลิฟทท่ี์เร็วท่ีสุดในโลก ดว้ยความเร็วต่อนาทีอยูท่ี่ 1,010 เมตร นําท่านขึน้ตึกชม
ทศันียภาพเมืองไทเป โดยรอบจากมุมสูงอิสระเก็บภาพความประทบัใจก่อนน าท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิงท่ี
ทนัสมยัท่ีสุดแห่งหน่ึงของไทเปบริเวณตึก 101 ชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนเนมชั้นน า  

เยน็         บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ พระกระโดดกาํแพง +ขาปูอลาสก้า 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปป้ิงซีเหมินติง(สยามสแคว์แห่งไทเป)  อิสระท่านชอ้ปป้ิง

สินคา้        หลากหลายรวมทั้งสินคา้แฟชัน่เทรนใหม่ๆมากมายตามอธัยาศยั    
 

พกัที ่: NEW TAIPEI CONVENTION CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเท่า 
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http://www.ntphotel.com/e_index.html  

  
อสิระใหท้า่นผอ่นคลายความเมือ่ยลา้กบัการแชน่ า้แรธ่รรมชาตไิดง้า่ยๆภายในหอ้งพกัของทา่น 

วนัที่สอง  ไทเป - รถไฟหัวจรวด – เกาสง -  E-DA WORLD (รวมค่าบัตรเคร่ืองเล่น) + 
SHOPPING  OUTLET MALL – COUNT DOWN  ปี 2017 @ E-DA WORLD 

 
 
 
 
 
 
เชา้         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟหวัจรวดมุ่งหนา้สู่เมืองเกาสง สัมผสักบั  รถไฟความเร็วสูง  (เหมือนกบัชินคนัเซ็น
ท่ี ประเทศญ่ีปุ่น) ซ่ึงเป็นรถไฟความร็วสูงแห่งท่ีสองของเอเซียไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการเม่ือเดือนธนัวาคม  2006 ท่ีผา่นมาน้ี
เองซ่ึงมีความเร็วถึง 300 กม./ชม. และมีความ ทนัสมยัสะดวกสบายท่ีสุด (ไดส้ัมผสัความเร็วของรถไฟอยา่งเตม็ท่ี) / ใช้
เวลาประมาณ 1:30  ซ่ึงปกตินัง่รถใชเ้วลาประมาณ 5 ชัว่โมง)   

เท่ียง   บริการอาหารมือ้เทีย่ง ณ ภัตตาคาร   อาหารพเิศษ สุกีไ้ต้หวนั  
 เดินทางเขา้สู่ อาณาจักร EDA WORLD สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวยั บนเน้ือท่ีกวา่
8600 ตารางเมตร มีร้านคา้ถึง 123  ร้านคา้  ,  อาคารสแควร์ไดถู้กออกแบบใหเ้ป็นแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อน พร้อมทั้ง
รวบรวมภตัตาคารช่ือดงั,  เวทีการแสดงและตลาดนดั ,  ใหบ้รรยากาศความคึกคกัสนุกสนาน ,  ภายในถูกตกแต่งใหมี้
ความสวยงามทนัสมยั,  ตวัหา้งสรรพสินคา้เป็นสถาปัตยกรรมสไตลโ์มเดิร์คลาสสิก สนุกสุดเหวีย่งกบั เคร่ืองเล่นอนั
ทนัสมัยกวา่ 47 ชนิด อาทิเช่น เคร่ืองเล่นกงัหนัหมุนท่ีมีความสูงจากพื้น 55 เมตร ,  เรือเหาะสูง 33 เมตร , อีกทั้งมีรถไฟ
เหาะรูปตวัUแห่งเดียวในเอเซีย  ,  ซ่ึงจะท าใหคุ้ณไดส้ัมผสัความเสียวและความต่ืนเตน้บนกลางอากาศ อยา่งไม่รู้ลืม 
หรือ ท่านท่ีช่ืนชอบการชอ้ปป้ิงก็มี โซน OUT LET MALL ขนาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมสินคา้แบรนดด์งัชั้นน าของโลก, 
เพื่อใหทุ้กท่านไดมี้ความสุขกบัการช๊อปสินคา้กบัส่วนลดราคาสุดพิเศษมากมาย บนพื้นท่ีกวา่ 58,000 ตารางเมตร 

http://www.ntphotel.com/e_index.html
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รวบรวมร้านคา้สินคา้แบรนดด์งักวา่ 300 แบรนด ์, อาทิ Gucci, YSL, A / X, DKNY, Tommy Hilfiger, และ Polo 
Ralph Lauren ... และอ่ืน ๆ   เพื่อใหคุ้ณไดซ้ื้อสินคา้แบรนดท่ี์คุณช่ืนชอบในราคาพิเศษสุดๆ .... 

 อสิระให้ทุกท่านเลอืกกจิกรรมทีช่อบสนุกกนัอย่างเต็มทีภ่ายในอาณาจักร EDA WORLD  
เยน็   อาหารเยน็  ….อสิระตามอธัยาศัย    

COUNTDOWN ถอยหลงัเข้าสู่ ศักราชใหม่ไปพร้อมกบัทุกๆคนทัว่โลก..พร้อมชมพลุไฟหลากสี 

..... ที ่E-DA WORLD.... 
 
 
 
 
 
 

 
พกัที ่: ： KAOHSIUNG CHATEAU DE CHINE HOTEL 4 ดาว หรือ เทยีบเท่า     

http://kaohsiung.chateaudechine.com/zh-tw/ 

วนัทีส่าม    สถานทูตเก่าองักฤษ – วดัฝอกวงซัน  – ไทจง – ตลาดฝ๋งเจี่ยไนท์มาเกต็ 
 

      
 
 
 
 

http://kaohsiung.chateaudechine.com/zh-tw/
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      เชา้  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม อดีตทีท่ างานของสถานฑูตองักฤษ  ณ ตอนน้ีถือเป็น โบราณสถานซ่ึงมีประวติัยาวนานกวา่ 
141 ปี ในสมยัก่อนอาคารน้ี เป็นอาคารสไตลอ์งักฤษแห่งแรกในประเทศไตห้วนั ท่านสามารถเขา้ไปชมควา
งดงามในตวัอาคารและบริเวณรอบ ๆ ของอาคารได ้  

เท่ียง           บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ อาหารเจประยุกต์ 
 แลว้น าท่านเดินทางสู่ วดัฝอกวงซัน วดัท่ีมีประวติัศาสตร์มายาวนาน น าท่านสักการะพุทธสถานอกวงชนั 

วดั แห่งน้ีมี ช่ือเสียงมากในไตห้วนั โดยเฉพาะการประกอบธรรม วดัแห่งน้ียงัมีอณาเขตกวา้งขวางปกคลุมภูเขาทั้ง
ลูก นอกจากมีอาณาบริเวณมากมายแลว้ภายในตวัวดัยงัมี การก่อสร้างโบสถท่ี์สวยงาม และรูปป้ันพระอรหนัต์
หลายร้อยองค ์น าท่านชม อนุสรณ์พระพุทธเจา้ สร้างตามรูปแบบพุทธคยา ของอินเดีย  จากนั้นออกเดินทางมุ่ง
หนา้สู่เมืองไทจง 

เยน็                บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร  อาหารพเิศษ สเต็กไต้หวนั+ บุฟเฟ่ต์สลดับาร์ 
หลงัอาหารเยน็น าท่านสู่ ตลาดฝงเจ่ียไนท์มาเกต็  ตลาดนดักลางคืนท่ีมีชือเสียงของเมืองไทจง  ใหท้่านได้
อิสระกบัการชอ้ปป้ิง เลือกซ้ือส่ิงของท่ีถูกใจ ท่านท่ีช่ืนชอบรองเทา้ ONITSUKA TIGER พลาดไม่ไดท่ี้น่ีราคาถูก
กวา่เมืองไทยแน่นอน 

             
พกัที ่: TAICHUNG  LAILAI  HOTEL  ระดับ 4 ดาว http://www.lailaihotel.com.tw/หรือเทยีบเท่า   

 

วนัทีส่ี่          ไทจง   หนานโถว – วดัจงไถฉานซ่ือ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา – วดัพระถั๋งซัมจั๋ง –  
                     วดัเหวนิอู่  - เถาหยวน  

 
 
 
 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมือง หนานโถว  มุ่งหนา้สู่ วดัจงไถ่ซานซ่ือ ซ่ึงวดัแห่งน้ีไดรั้บการกล่าวขานวา่เป็นศาสนา
สถานท่ียิง่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของโลกรองจากนครวาติกลัและวดัมหายานท่ีธิเบต 

http://www.lailaihotel.com.tw/
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จากนั้นน าท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยนัจันทรา  ซ่ึงไดรั้บการกล่าวขานวา่งดงามราวกบัภาพวาด เปรียบเสมือน
สวสิเซอร์แลนดแ์ห่งไตห้วนัตั้งอยูใ่นเขตของ  ซันมูลเลก  เนชัน่แนลซีนิกแอเรียซ่ึงทางการท่องเท่ียวไตห้วนัได้
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เม่ือวนัท่ี  21 กนัยายน 1999 รวมความ
หลากหลายทางธรรมชาติจากผนืน ้าสู่ยอดเขาท่ีนบัจากความสูงระดบั 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็น
ทะเลสาบท่ีมีภูเขาสลบัซบัซอ้นลอ้มรอบ ลกัษณะภูมิประเทศท่ีโดดเด่น ท าใหต้วัทะเลสาบมองดูคลา้ยพระอาทิตย์
และพระจนัทร์เส้ียว ซ่ึงเป็นท่ีมาของนามอนัไพเราะวา่  “สุริยนัจันทรา” ใหท้่านด่ืมด ่ากบับรรยากาศริม ทะเลสาป
สุริยนัจันทรา ทะเลสาบธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งเดียวของไตห้วนั น าท่านข้ึนสู่ วดัพระถั๋งซัมจั๋ง นมสัการ
อฐิัของ  พระถังซามจั๋ง   ท่ีไดอ้ญัเชิญ อฐิัธาตุกลบัมาท่ีวดัเสวยีนกวง เม่ือปี ค.ศ.1965  

เทีย่ง   บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษ ปลาประธานาธิบดี 
        บ่าย ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านดินทางไปกราบไหวส่ิ้งศกัด์ิสิทธ์ิที ่วดัเหวนิอู่ ซ่ึงหมายถึงศาสดาขงจ่ือเทพเจา้แห่ง

ปัญญา และเทพกวนอู เทพเจา้แห่งความซ่ือสัตย ์รวมถึงสิงโตหิน 2 ตวัท่ีตั้งอยูห่นา้วดั ซ่ึงมีมูลค่าถึงตวัละ 1 ลา้น
เหรียญไตห้วนั จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเถาหยวน 

เยน็         บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร อาหารพเิศษสลดักุ้งมังกร 
จากน้ันนําท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั 

         พกัที่ : NOVOTEL  HOTEL 5 ดาว http://www.novoteltaipeiairport.com/ หรือเทยีบเท่า 

 
 

วนัทีห้่า  สนามบินเถาหยวน   กรุงเทพฯ 

  น าท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

04.00 น. เหิรฟ้าเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เทีย่วบินที ่ CI (มีอาหารและเคร่ืองดื่ม

บริการบนเคร่ืองบิน)  
07.30 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...โดยสวสัดิภาพพร้อม ความประทบัใจ 
 

 

**หมายเหตุ** รายการทวัร์นีม้ีแวะร้านขายของฝากทีข่ึน้ช่ือ3ร้าน คือ ร้านชา ร้านขนมเค้กสัปปะรด GERMANIUM  SHOP 

http://www.novoteltaipeiairport.com/
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อัตราค่าบริการ ปี 59 

หมายเหตุ *** โปรแกรมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงหรือสลบัรายการได้ตามความเหมาะสมและราคานีบ้ริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีนํา้มันของสายการบินหากมีการเรียกเกบ็เพิม่เติมจากสายการบิน  
 
 

*** 20 ทา่นขึน้ไปออกเดนิทาง โดยมหีวัหนา้ทวัรไ์ทยและไกดท์อ้งถิน่บรกิารคะ 

 
อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ เดนิทางไป – กลับ พรอ้มภาษีสนามบนิ และคา่ประกันภัยการบนิ 
 คา่ทีพั่กโรงแรมระดับมาตรฐาน  
 คา่พาหนะนําเทีย่วตามสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทกุมือ้ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 
 คา่ระวางกระเป๋าเดนิทางน้ําหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 ก.ก. 
 คา่มัคคเุทศกม์อือาชพี และหัวหนา้ทัวร ์นําเทีย่วและอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท   *ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จํากัดทีม่ี  
การตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ * 
 

เดนิทางทอ่งเทีย่วไตห้วนัตัง้แต ่1 AUG 2016 – 31 JUL 2017  

ยกเวน้วซีา่สําหรับคนไทยถอืพาสปอรต์ไทยประเภททอ่งเทีย่ว สามารถทอ่งเทีย่วไตห้วนัอยูไ่ดไ้มเ่กนิ 30วนั 
พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
 
อตัรานีไ้มร่วม 
 คา่วซีา่ ทา่นละ 1700 บาท (คา่วซีา่เด ีย่ว) 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % และภาษีทกุชนดิ 

 คา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และพนกังานขบัรถ ทา่นละ 150 TWD / วนั / คน (ลกูคา้) (=750 TWD/ลกูคา้) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาทเิชน่ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่สัง่พเิศษ , คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก 
 , คา่ซกั รดี ฯลฯ 
 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
 กรณุาจองลว่งหนา้พรอ้มชําระคา่มัดจํา  20,000  บาท กอ่นการเดนิทาง พรอ้มสําเนาหนา้พาสปอรต์ 
 สว่นทีเ่หลอืชําระกอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 40 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนขึน้ไปนะคะ หากไมแ่น่กรณุาสอบถามตัวแทนจําหน่ายไดเ้ลยคะ่ 

 
 

การยกเลกิ 

* ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 40 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด ยกเวน้มัดจํา 

ชว่งการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 
หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

มเีตยีงเสรมิ 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี  
พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
 ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัทา่นเดยีว 

จา่ยเพิม่ 
 

 

30 ธ.ค.59 - 3 ม.ค.60  

(ปีใหม)่ 

 
39,900 

 

 
39,900 

 

 
39,900 

 

 
38,900 

 

 
8,000 
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  * ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 39 วนัขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

หมายเหต ุ

* บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

* บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิและอืน่ๆ ทีอ่ยู่

นอกเหนอืการ   ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ เชน่ การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ยการสญูหาย ความ

ลา่ชา้หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

* หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบ

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ําระ ไว ้แลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

* บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสาร เดนิทาง  ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

* ราคานีค้ดิตามราคาภาษีเครือ่งบนิและภาษีสนามบนิในปัจจบุัน ซึง่หากมกีารปรับราคาสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิ์

ทีจ่ะปรับราคาขึน้ตามจรงิ 

* กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิ  บรษัิทขนสง่หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯ จะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวร์

อืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ําหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

* มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากับเทา่นัน้ 

* หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรม เนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี ้ทางบรษัิทฯจะจัดหา รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆ มาให ้โดย

ขอ สงวนสทิธิก์ารจัดหานี ้โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
    

 
 


