ทัวร์ ไต้ หวัน : TOUR17906

ช่วงวันที่เดินทาง พฤษภาคม-ตุลาคม 2562
วันแรก

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน - GLORIA OUTLETS - โรงแรม

11.00 น.

สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ S ประตู 8
สายการบิน CHINA AIRLINE เจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสาหรับทุกท่าน

13.20 น.

ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 832
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.50 ชั ่วโมง)

18.00 น.

ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่าน
เดินทางสู่ เมืองเถาหยวน จากนั้นนาท่านสนุ กกับการช้อปปิ้ งที่ GLORIA OUTLETS ให้ท่านได้เลือกช้อปสินค้า
แบรน์เนมมากมายในราคาสุดพิเศษ เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋าและสินค้าอื่นๆอีกมากมาย
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : KING PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยนั จันทรา - วัดเหวินหวู่
ชิมชาอู่หลง –ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาเก็ต – โรงแรมน้ าแร่ในห้องพักส่วนตัว

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยนั จันทรา ซึ่งได้รบั การ
กล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาดเปรียบเสมือนสวิสเซอร์แลนด์
แห่ งไต้ห วัน ตั้งอยู่ ในเขตของ ซัน มูล เลกเนชัน่ แนลซี นิ ก แอเรี ย ซึ่ ง
ทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้ นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2000
เพื่ อ บูรณะเมื อ งจากแผ่ น ดิ น ไหวครั้งใหญ่ เมื่ อ วัน ที่ 21 กัน ยายน
1999 รวมความหลากหลาย ทางธรรมชาติ จากผื นน้ าสู่ยอดเขาที่
นั บจากความสูงระดับ 600 - 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิ โลเมตร เป็ นทะเลสาบที่ มีภูเขาสลับซับซ้อน
ล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทาให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ ยว ซึ่งเป็ น

ที่มาของนามอันไพเราะว่า สุริยนั จันทรา ให้ท่านดื่มดา่ กับบรรยากาศ ริมทะเลสาบสุริยนั จันทรา ทะเลสาบ
ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของไต้หวัน
เที่ยง
 บ ริ ก ารอ าห ารเที่ ย ง ณ ภั ต ต าค าร เม นู พิ เศ ษ ..ป ล า
ประธานาธิบดี
จากนั้น นาท่านเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่
วัดเหวินหวู่ ซึ่งหมายถึงศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปั ญญา และเทพ
กวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์รวมถึงสิงโตหินอ่อน2 ตัวที่ต้งั อยูห่ น้าวัดซึ่งมีมูลค่าถึงตัวละ1ล้านเหรียญไต้หวัน
จากนั้น นาท่าน ชิมชาอู่หลง ไต้หวันแท้ๆที่ปลูกมากทางแถบอารีซันด้วยสภาพอากาศบนที่สูงและอากาศที่
เย็นตลอดปี ของที่นี่ทาให้ชาที่นี่มีรสชาติดีกลมกล่อมและพันธุช์ าอูหลงที่นี่ยงั เป็ นพันธุช์ าที่นามาปลูกในประเทศ
ไทยแถบเชียงรายอิสระชิมชาชนิ ดต่างๆ หรือเลือกซื้ อเป็ นของฝากตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป
คา่

 บริการอาหารคา่ อาหารจีนพื้ นเมือง
จากนั้ นนาทุ กท่านไปช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ซื่ อหลิน ไนท์มาร์เก็ต ไนท์มาร์เก็ตที่ มีขนาดใหญ่ ที่สุดในเมือง
ไทเป ซึ่งแบ่งเป็ น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้ นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้ นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน
คือ เต้าหูเ้ หม็ น หากใครไปไต้หวันแล้ว ไม่ได้ลิ้มลองรสชาติ ของเต้าหูเ้ หม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมี
เครื่องดื่ มอีกชนิ ดที่มีตน้ กาเนิ ดที่ไต้หวัน คือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิ ดตั้งแต่
ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีท้งั สินค้าเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ โดยที่รองเท้า ผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่หอ้ ต่างๆ
จะมีราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20-30%

จากนั้นนาท่านเข้าโรงแรม : SUNSPRING-RESORT หรือเทียบเท่า
พิเศษ...ให้ท่านได้แช่น้ าแร่ ในห้องพักส่วนตัว
วันที่สาม
เช้า

นั ่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ไทเป – ดิวตี้ ฟรี - โรงแรม
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ เมืองฮวาเหลียน โดยรถไฟ ซึ่งอยู่
ห่างจากเมื องไทเปประมาณ 150 กิ โลเมตร ตลอดเส้น ทางเป็ น
ภูเขาวิ่งเลียบทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั
สวยงาม ด้านหนึ่ งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกและอีกด้านเป็ นหน้าผา
สูง

เที่ยง

 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนพื้ นเมือง
หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็ นอุทยานที่มี
ทัศนี ยภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวฒ
ั นธรรมประเพณี
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทศั นี ยภาพแปลกตา ด้วยถ้าน้อยใหญ่
เรียงรายบนหน้าผาสูง อุโมงค์ 9 โค้ง เป็ นอุโมงค์ที่อยู่บนถนนเหิงกว้างกงลู่ หรือทาง
หลวงสายยุทธศาสตร์ที่ตดั ผ่านหุบเขาหินอ่อน จากด้านตะวันออกไปทางทิศตะวันตก
เดิ ม เป็ นถนนสายเก่ า ส าหรับ คมนาคม ปั จจุ บั น เปิ ดเป็ นเส้น ทางเดิ น ชมวิ ว ทิ ว ทั ศ น์ เลี ย บริ ม หุ บ เขาให้
นักท่องเที่ ยว สามารถสารวจความงามของธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด สะพานหินอ่อน อุทยานแห่งชาติ เที ยน

เสียง เทียนเสียงเดิมเป็ นแหล่งที่อยู่ของชาวเขาเผ่าไท่อย่าคล้ายเป็ น หมู่บา้ นกลางหุบเขา เป็ นจุดชมวิว อีกจุด
หนึ่ งที่มีธรรมชาติสวยงาม

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสูเ่ มืองไทเปโดยรถไฟ
คา่

 บริการอาหารกล่อง แบบเบนโตะ บนรถไฟ
นาท่านช้อปปิ้ งของปลดภาษี DUTY FREE เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าโรงแรมที่พกั : HIGHNESS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANIUM POWER CENTER - ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) – ซีเหมินติง -สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้ น นาท่านเดิ นทางสู่ อนุ สรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตัวอาคารเป็ นหินอ่อนทั้งหลัง มีลกั ษณะการก่อสร้าง
คล้ายวิหารเที ยนถันที่ ปักกิ่ง งดงาม มี อาณาเขตที่ กว้างขวาง ท าให้อนุ สรณ์แห่งนี้ เป็ นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มี
ชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างอาคารใหญ่เป็ นหอแสดงดนตรีและโรงละครอีกด้วย

จากนั้น นาท่านไป GERMANIUM POWER CENTER เป็ นสร้อย มีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลในร่างกาย
ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ช่วยให้ร่างกายเป็ นปรกติ ระบบ ไหลเวียนโลหิ ตดี
ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อย และนาท่านเดินทางแวะชิมและเลือกซื้ อขนม
ยอดนิ ยมของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ซึ่งมีขนมอื่นๆ อีกกว่า100 ชนิ ด ให้ท่านได้
เลือกซื้ อเป็ นของฝาก
จากนั้น นาท่านเดินทางไป ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้ ามีความสูงถึง 508 เมตรสร้าง
ขึ้ นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหว
และการป้ องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยูท่ ี่ 1,010
เมตร **ไม่รวมบัตรขึ้ นตึกชมวิวชั้น 89** ภายในตึกไทเป 101 ชั้น 1-5 เป็ นห้างสรรพสินค้าและสินค้า
แบรนด์เนมต่างๆ รวมทั้งยังมี ชั้นใต้ดิน ที่รวบรวมร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้ ง
และเลือกรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งแหล่งช้อปปิ้ งที่เปรียบเสมือนสยามสแควร์
ในกรุงเทพฯ เป็ นแหล่งศูนย์รวมแฟชัน่ ทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีรา้ นค้าของฝาก กิฟต์ช็อป สไตล์วยั รุ่น
รองเท้ากีฬายี่หอ้ ดังเช่น ONISUKA TIGER, NIKE ซึ่งราคาถูกกว่าประเทศไทยแน่ นอน
อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ งมีอาหารหลากหลายให้ท่านได้เลือกชิม
จากนั้นนาท่านสู่สนามบินเถาหยวน ตรวจสอบสัมภาระก่อนการเดินทาง
22.35 น.

เหิรฟ้ าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINE  เที่ยวบินที่ CI 837
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้ระยะเวลาบินโดยประมาณ 3.45 ชั ่วโมง)

01.20+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ



ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

อัตราค่าบริการ

ผูใ้ หญ่

ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

เด็กอายุ 2-11 เด็กอายุ 2-11
(เสริมเตียง)

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดียว
จ่ายเพิ่ม

16-19 พ.ค. 62

19,955

19,955 19,955

3,500

30 พ.ค. – มิ.ย. 62

19,955

19,955 19,955

3,500

13-16 มิ.ย. 62

19,955

19,955 19,955

3,500

27-30 มิ.ย. 62

19,955

19,955 19,955

3,500

11-14 ก.ค. 62

19,955

19,955 19,955

3,500

25-28 ก.ค. 62

19,955

19,955 19,955

3,500

8-11 ส.ค. 62

19,955

19,955 19,955

3,500

22-25 ส.ค. 62

19,955

19,955 19,955

3,500

5-8 ก.ย. 62

19,955

19,955 19,955

3,500

19-22 ก.ย. 62

19,955

19,955 19,955

3,500

3-6 ต.ค. 62

19,955

19,955 19,955

3,500

24-27 ต.ค.62

19,955

19,955 19,955

3,500

ราคานี้ รวมภาษีน้ ามันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้ นหลังจาก
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 62 ทางบริษทั ฯ จะเรียกเก็บตามจริง**

อัตราค่าบริการนี้ รวม
•
•
•
•
•
•

ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – ไทเป
ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่าบัตรผ่านประตูตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกระบุไว้ทุกแห่ง
ค่าภาษี สนามบินของทั้งสองประเทศ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ นาเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท *ทั้งนี้ ย่อมอยูใ่ นข้อจากัด
ที่มีการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต *(สาหรับผูส้ ูงอายุ 70 ปี ขึ้ นไป วงเงินประกัน ท่านละ 500,000 บาท
ค่ารักษาอยู่ ในข้อจากัดการตกลงไว้กบั บริษัทประกันชีวิต)
**กรณีตอ้ งการประกันที่มีความคุม้ ครองเพิ่มเติม สามารถสอบถามซื้ อเพิ่มเติมได้**

• น้ าดื่มวันละ 1 ขวด / ท่านหรือตลอดการเดินทาง
• ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ าหนักไม่เกินท่านละ 30 กก. รวม 2 ชิ้ น

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
• ค่าทาพาสปอร์ต
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่ามินิบาร์ ค่าซักรีด ต่างๆ
• ค่าภาษี 7 % ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %

• ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและพนักงานขับรถ ต่อท่าน รวม 1,000 NTD
• ส่วนหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึ่งพอใจในการบริการของท่าน
หมายเหตุ
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง
ในกรณีที่มีผูร้ ่วมคณะไม่ถึง 25 ท่าน / อาจจะใช้ทูไกด์หรือไม่มีหวั หน้าทัวร์ขอสงวนการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า / การไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการ
ชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย

การยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ ไม่ได้ถือหนั งสือเดิ นทางไทย และทางบริษั ท ฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่ าผ่ านแล้วมีการยกเลิ กการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้ นไป
คืนเงินทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้ นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
5. ยกเว้นกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
การชาระเงิน บริษัทฯ ขอรับมัดจาในวันจองทัวร์ท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดขอรับก่อนเดินทาง 20 วัน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริ ษั ท ฯ ไม่รับผิ ดชอบค่าเสีย หายในเหตุ การณ์ที่ เกิดจากสายการบิ น ภัย ธรรมชาติ ปฏิ วตั ิ แ ละอื่ นๆที่ อยู่นอกเหนื อการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็ บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย,
ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิ ดชอบค่าบริการที่ ท่าน
ได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
4. บริษัทฯจะไม่รบั ผิ ดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิ ดกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้องหรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
5. รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นัง่ บนเครื่อง และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ 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 บริษัทฯจะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้นๆ
8. มัคคุ เทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น

9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น แต่ท้งั นี้ ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ
หากสถานทูตไต้หวัน มีประกาศยกเลิก การยกเว้นวีซ่า สาหรับหนั งสือเดินทางไทย หลัง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมวีซ่าตามจริง
เอกสารที่ใช้สาหรับท่องเที่ยว
หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุคงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือน)
พร้อมถ่ายสาเนามาให้กบั บริษทั ที่ทา่ นจองทัวร์
หมายเหตุ...โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

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

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ ไต้ หวัน กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์ จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

