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NT337
ทวัรไ์ตห้วัน ไทเป ไทจง เย่หลวิ ทะเลสาบสรุยิันจนัทรา 5 วัน 3 คนื (XW)
ทัวรไ์ตห้วัน , 5 วัน 3 คนื ,

RELITE HOTEL  , MEET HOTEL TAICHUNG

ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเหวนิหวู ่- รา้นชา - ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ - เฟิงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต
รา้นพายสปัปะรด - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขนึตกึชนั 89)

ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต - หมูบ่า้นจวิเฟิน - ศูนยส์รอ้ยสขุภาพ - DUTY FREE - ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ (สนามบนิดอนเมอืง)

23.55 น.
พรอ้มกันท ีทา่อากาศยานดอนเมอืง อาคาร 1 ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชนั 4 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์6 สายการบนิ NOK SCOOT (XW)
โดยมเีจา้หนา้ทคีอยอํานวยความสะดวก

วนัท ี2
กรุงเทพฯ - สนามบนิเถาหยวน - ผหูล ี- ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา - วดัเหวนิหวู ่- รา้นชา - ไทจง - หมูบ่า้นสายรุง้ -
เฟิงเจยีไนทม์ารเ์ก็ต



03.45 น.
เหนิฟ้าสู ่ประเทศไตห้วนั โดย สายการบนิ NOK SCOOT (XW) เทยีวบนิท ีXW182 (ไม่รวมอาหารบนเครือง
แตส่ายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

08.30 น.
เดนิทางถงึ สนามบนิเถาหยวน เมอืงไทเป ประเทศไตห้วนั ซงึเป็นเกาะทมีพีนืทเีล็กกวา่ประเทศไทยประมาณ 12
เทา่ตังอยู่หา่งจากชายฝังดา้นตะวันออกเฉียงใตข้องจนีประมาณ 160 กโิลเมตร ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง นําทา่นขนึรถโคช้ปรับอากาศ
(ตอ้นรับทา่นดว้ย แซนวชิ และ ชานมไขมุ่กไตห้วัน ทา่นละ 1 ชดุ)

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงผหูล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชวัโมง) ตังอยู่ทางภาคกลางของไตห้วัน
เป็นเมอืงอุตสาหกรรมและเมอืงทา่เรือทสํีาคัญของไตห้วันรองลงมาจากเกาสง และเป็นเมอืงทไีดช้อืวา่น่าอยู่ทสีดุในไตห้วัน

นําทา่น ลอ่งเรอืทะเลสาบสรุยินัจนัทรา ซงึเป็นทะเลสาบทมีภีเูขาสลับซบัซอ้นลอ้มรอบประกอบกับมทัีศนียภาพของน ้าํและภเูขาทสีวยงาม

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธบิดี

บา่ย
นําทา่นนมัสการศาลเจา้ขงเบง้และศาลเจา้กวนอู ณ วดัเหวนิหวู ่ซงึถอืเป็นเทพเจา้แหง่ภมูปัิญญาและเทพเจา้แหง่ความซอืสตัย์
และยังมสีงิโตหนิอ่อน 2 ตัว ทตัีงอยู่ดา้นหนา้วัด ซงึมมีูลคา่ตัวละ 1 ลา้นเหรียญไตห้วัน จากนันนําทา่นแวะ ชมิชา ทขีนึชอืทสีดุของไตห้วัน
มรีสชาตหิอม มสีรรพคณุชว่ยละลายไขมันปลกูบนสภาพภมูปิระเทศและอากาศทเีหมาะสม เป็นทนียิมของคนไทยซอืเป็นของฝาก

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไทจง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) ซงึตังอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไตห้วัน เป็นเมอืงใหญ่อันดับท ี3
ของมณฑลไตห้วัน

นําทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นสายรุง้ เดมิเป็นหมู่บา้นทหารผา่นศกึของพรรคก๊กมนิตังในยุคสงครามกลางเมอืงของจนี

ท

เีดนิทางลภัียมารวมตัวทไีตห้วัน ตอ่มามโีครงการรือหมู่บา้นแหง่นีและสรา้งเป็นเมอืงใหม่ ในระหวา่งททํีาการรือถอนมทีหารเกา่นายหนงึนามวา่
คณุปู่ หวง หย่ง ฟู่  ตัดสนิใจวาดภาพและระบายสแีนวกําแพงและตัวบา้น ภาพวาดบนกําแพงและตัวบา้นสะดดุตาผูพ้บเห็น
ดว้ยสสีนัทสีดใสเปียมไปดว้ยความสขุ ทังตัวหนังสอื ตัวการต์นู ใบหนา้คน ผลงานของคณุปู่ หวง หย่ง ฟู่
ไดรั้บการกลา่วขานในวงกวา้งจนในทสีดุหมู่บา้นแหง่นีก็ไดรั้บการอนุรักษ์

นําทา่นเดนิทางสู ่เฟิงเจยีไนทม์าเก็ต เป็นตลาดคนเดนิมรีา้นคา้ครบครันจําหน่ายสนิคา้ และอาหารทานเลน่สไตลไ์ตห้วัน
เมนูทขีนึชอืของทนีีไดแ้ก ่ชานมไขมุ่ก อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืหาสนิคา้ตา่ง  ๆพรอ้มชมวถิชีวีติของชาวไตห้วัน

ค่าํ
บรกิารอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต ์ชาบูไตห้วนั

ทพีกั
MEET HOTEL TAICHUNG ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
ไทจง - ไทเป - รา้นพายสปัปะรด - อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค - วดัหลงซาน - ตกึไทเป 101 (ไมร่วมคา่ขนึตกึชนั 89) -
ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางกลับสู ่ไทเป (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เมอืงหลวงของไตห้วันและเป็นศนูยก์ลางทางดา้นตา่ง  ๆของไตห้วัน
ทังการศกึษา การคา้ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือวัฒนธรรม เมอืงไทเปตังอยู่ทางดา้นเหนือของเกาะไตห้วัน มปีระชากรอาศัยอยู่ประมาณ 3
ลา้นคน ไทเปเป็นเมอืงหลวงทมีกีารเตบิโตเร็วมาก 

จากนันนําทา่นเลอืกซอืของฝาก ขนมยอดนยิมของไตห้วัน ท ีรา้นพายสปัปะรด ดว้ยความอร่อยสตูรเด็ดของตัวเนือแป้งพายทกีัดแลว้ไม่ร่วน
แป้งมคีวามกรอบเล็ก  ๆไม่แข็ง มกีลนิหอมอ่อน  ๆของสบัปะรดสอดไสท้เีนือเนียน รสนุ่ม  ๆไม่หวานมาก ไม่เลยีน
เหมาะสําหรับคนชอบขนมหวานนอ้ย

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



บา่ย
นําทา่นชม อนุสรณ์สถานเจยีงไคเช็ค อดตีผูนํ้าของไตห้วัน สรา้งขนึเพอืรําลกึถงึคณุงามความดขีองอดตีประธานาธบิดเีจยีงไคเช็ค
ผูเ้ป็นทรัีกและศรัทธาของคนไตห้วัน ซงึใชเ้วลาในการ สรา้งถงึ 3 ปี โดยสรา้งเสร็จในปี พ.ศ. 2523

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัหลงซาน เป็นวัดเกา่แกท่มีชีอืเสยีงใหท้า่นไดส้มัผัสความงามของสถาปัตยกรรมไตห้วันแบบดังเดมิ สรา้งขนึใน พ.ศ. 2281
แสดงใหเ้ห็นถงึจติใจทเีต็มเปียมไปดว้ยความศรัทธาในศาสนาของชาววา่นหัว
วัดแหง่นีเต็มไปดว้ยรูปแบบของประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมทปีระณีตงดงาม

นําทา่นสมัผัสสญัลักษณ์แหง่เมอืงไทเป ชม ตกึไทเป 101 (ไม่รวมคา่ขนึตกีชนั 89) มคีวามสงูถงึ 508 เมตร
ไดรั้บการออกแบบโดยวศิวกรชาวไตห้วัน
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมมกีารผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมของเอเชยีตะวันออกแบบดังเดมิกับสถาปัตยกรรมแบบไตห้วัน
โดยผสมผสานสญัลักษณ์อันเป็นมงคล ตามขนบธรรมเนียมจนีและความเชอืใหเ้ขา้กันกับเทคโนโลยีล ้าํยุคไดอ้ย่างลงตัว
ตัวอาคารมองดคูลา้ยปลอ้งไผ ่8 ปลอ้งตอ่กัน

จากนันนําทา่น อสิระชอ้ปปิง ซอืหลนิไนทม์ารเ์ก็ต เป็นหนงึในตลาดไนทม์ารเ์ก็ตทมีชีอืเสยีงมากทสีดุของเมอืงไทเป โดยจะแบง่ออกเป็น 2
โซนหลัก  ๆคอืโซนตลาดในอาคารเกา่ซงึมักจะเป็นรา้นอาหารและขนมมทัีงแบบแผงลอยและทเีป็นรา้นเล็ก  ๆเกอืบ 500 รา้นคา้
ทเีนน้ขายอาหารแบบทอ้งถนิของไตห้วันสไตล ์Street Food ตา่ง  ๆเชน่ ปลามกึย่าง, หอยทอด, ไกท่อด, ขา้วขาหมู, และชาไตห้วันตา่งๆเป็นตน้

ค่าํ
***อาหารค่าํอสิระตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงของทา่น***

ทพีกั
RELITE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
ไทเป - เย๋หลวิ - หมูบ่า้นจวิเฟิน - ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ - DUTY FREE - ชอ้ปปิงซเีหมนิตงิ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแหง่ชาตเิย๋หลวิ อุทยานแหง่นีตังอยู่ทางสว่นเหนือสดุของเกาะไตห้วัน มลัีกษณะพนืทเีป็นแหลมยืนไปในทะเล
การเซาะกร่อนของน ้าํทะเลและลมทะเล ทําใหเ้กดิโขดหนิงอกเป็นรูปร่างลักษณะตา่ง  ๆน่าตนืตาทเีดยีว โดยเฉพาะหนิรูปพระเศยีรราชนีิ
ซงึมชีอืเสยีงโดง่ดังไปทัวโลก

เทยีง
บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซฟีู้ ดสไ์ตห้วนั

บา่ย
นําทา่นอสิระชอ้ปปิงท ีจวิเฟิน ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิในการจับจา่ยซอืของกนิทแีปลกตา อกีทังยังมบัีวลอยเผอืกทโีดง่ดังทสีดุในไตห้วัน
เนืองจากมรีสชาตแิบบดังเดมิไม่เหมอืนทไีหน ทา่นสามารถซอืกลับมาเป็นของฝากได ้
นอกจากนียังมสีนิคา้อกีมากมายททํีาใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับถนนคนเดนิทยีาวทสีดุในหมู่บา้นจวิเฟิน

นําทา่นแวะ ศนูยส์รอ้ยสขุภาพ (Germanium) ทเีป็นเครืองประดับเพอืสขุภาพ มทัีงแบบสรอ้ยขอ้มอื และ สรอ้ยคอ
เป็นการชว่ยในการไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายคนเรา รวมทังมชีมหยกไตห้วัน และ ปะการังแดง
เครืองประดับล ้าํคา่ของชาวไตห้วันมาตังแตโ่บราณ

นําทา่นอสิระชอ้ปปิงสนิคา้ ณ รา้นคา้ปลอดภาษที ีDUTY FREE ซงึมสีนิคา้แบรนดเ์นมชนันํา ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืมากมาย ในราคาทถีูกเป็นพเิศษ 

นําทา่นอสิระชอ้ปปิง ซเีหมนิตงิ หรือ สยามสแควรไ์ตห้วนั อสิระชอ้ปปิงสนิคา้หลากหลายรวมทังสนิคา้แฟชนัเทรนดใ์หม่  ๆมากมาย อาทิ
Onitsuka Tiger, Nike etc. แตใ่นสว่นของราคาทปีระเทศไตห้วัน ถอืวา่ถูกทสีดุในโลก

ค่าํ
***อาหารค่าํอสิระตามอธัยาศยั เพอืความสะดวกในการชอ้ปปิงของทา่น***

ทพีกั
RELITE HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทยีบเทา่



วนัท ี5
ไทเป - สนามบนิเถาหยวน - กรุงเทพฯ

เชา้
บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

สมควรแกเ่วลา นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิเถาหยวน

10.20 น.
เหนิฟ้าสู ่กรุงเทพฯ โดย สายการบนิ NOK SCOOT เทยีวบนิท ีXW181 (ไม่รวมอาหารบนเครือง
แตส่ายการบนิมบีรกิารจําหน่ายอาหารและเครืองดมืบนเครือง)

13.00 น.
เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานดอนเมอืง กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรไ์ตห้วนั
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี14 สงิหาคม 2562 เวลา 18:03 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรไ์ตห้วนั

อัตราคา่บรกิารรวม

• ตวัเครอืงบนิชันประหยัด ไป - กลบั พรอ้มกรุป๊เท่านัน

• ทพีกัโรงแรม 3 คนื ตามโปรแกรม (จัดใหพ้กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามเหมาะสม) ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ]
แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหาหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป

• คา่อาหาร 6 มอื ตามโปรแกรม (หากท่านไมท่านอาหารมอืใด จะไมส่ามารถคนืเงนิได)้

• คา่เขา้ชมสถานทตีา่งๆ ตามโปรแกรม

• คา่รถโคช้ปรบัอากาศ รบั-สง่ สถานทที่องเทยีวตามรายการระบุ

• คา่ภาษีน ้าํมนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วันท  ี16 พฤษภาคม 2562
(หากมกีารเรยีกเกบ็เพมิจากสายการบนิ ท่านตอ้งชําระเพมิ)

• คา่ระวางน ้าํหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครอืง จํากดัไมเ่กนิ 20 กโิลกรมั สมัภาระตดิตวัขนึเครอืงได ้1 ชนิ ตอ่ท่าน น ้าํหนักตอ้งไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั
คา่ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 500,000 บาท
(ตามเงอืนไขของกรมธรรม)์ **คุม้ครองตงัแต ่อาย ุ16 - 69 ปี เท่านัน**
• หมายเหต ุ: กรณผีูเ้ดนิทางมอีาย ุ1 เดอืน-15 ปี และผูเ้ดนิทาง อาย ุ70 ปี ขนึไป คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรบัผูเ้ดนิทาง อายไุมถ่งึ 1 เดอืน
กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ทังสนิ

• ลกูคา้ท่านใดสนใจซอืประกนัการเดนิทาง สาํหรบัครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้**ทังนอีตัราเบยีประกนัเรมิตน้ท  ี330
บาท ขนึอยูก่บัระยะเวลาการเดนิทาง**

• การประกนัไมคุ่ม้ครอง กรณทีเีสยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางรา่งกายดว้ยโรคประจําตวั, การตดิเชอื, ไวรสั, ไสเ้ลอืน, ไสต้งิ, อาการทเีกยีวขอ้งกบัการตดิยา,
โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยูภ่ายใตอ้าํนาจของสรุายาเสพตดิ,
บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนอืงมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยดุงาน, การกอ่การรา้ย การยดึพาหนะ และ
การปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อนืๆตามเงอืนไขในกรมธรรม์

อัตราคา่บรกิารไมร่วม

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทรีะบุ เช่น คา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท  ์คา่โทรศพัทท์างไกล คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง
รวมถงึคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร)

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (กรณตีอ้งการใบกาํกบัภาษี)

• คา่ทปิคนขบัรถ, ไกดท์อ้งถนิ จาํนวน 1,500 NTD/ทรปิ/ทา่น (เด็กชําระทปิเทา่ผูใ้หญ)่ สําหรบัทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ

• คา่ทําหนังสอืเดนิทางทุกประเภท

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ไตห้วัน (หมายเหต ุ: ถงึ 31 กรกฎาคม 2562 ไตห้วันยกเลกิการขอวซีา่สาํหรบัหนังสอืเดนิทางไทย [เลม่สแีดงเลอืดหม]ู
ท่านสามารถเขา้ไตห้วันโดยไมต่อ้งขอวซีา่ แตห่ากมปีระกาศจากทางรฐับาลบังคบัใชว้ซีา่ ทางบรษัิทขอเกบ็คา่วซีา่เพมิทเีกดิขนึตามจรงิ ทังนี
สาํหรบัหนังสอืเดนิทางขา้ราชการไทย (เลม่สนี ้าํเงนิ) ตอ้งทําการยนืขอวซีา่ตามปกต ิมคีา่ธรรมเนยีม 1,700 บาทตอ่ท่าน และคา่บรกิารยนืวซีา่ 500 บาทตอ่ท่าน
ใชร้ะยะเวลาในการยนืวซีา่ 5-7 วันทําการ

• คา่ทําวซีา่ชาวตา่งชาต ิ

เงอืนไขการสํารองทนัีงและการชําระคา่บรกิาร

• กรณุาชําระเงนิมดัจาํ ทา่นละ 10,000 บาท หรอื ทงัหมดกรณเีป็นราคาโปรโมชนั (ภายใน 48 ชวัโมง หรอื 2 วนั นบัจากวนัททีําการจอง)

• กรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื 20 วัน กอ่นการเดนิทาง (กรณไีมช่ําระเงนิ หรอื ชําระเงนิไมค่รบภายในกาํหนด รวมถงึ
กรณเีช็คของท่านถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธ)ิ หมายเหต ุหากชําระเงนิในแตล่ะสว่นแลว้ กรณุาสง่สาํเนาการโอนเงนิ
ใหเ้จา้หนา้ททีุกครงั

• รบกวนสแกนหนา้พาสฯแบบเตม็และเห็นชัดเจน สง่ภายใน 5 วันหลงัจากการหลงัจาการชําระมดัจํา



กรณียกเลกิการเดนิทาง

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน ขนึไปคนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

• แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เกบ็คา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท

• แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดัจําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั
รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆทังสนิ

ขอ้แนะนํากอ่นการเดนิทาง

• กรณุาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทจีะนําตดิตวัขนึเครอืงบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภณัฑไ์มเ่กนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชนิ และรวมกนัทุกชนิไมเ่กนิ 1,000 มลิลลิติร
โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซงึมซีปิลอ็คปิดสนทิ และสามารถนําออกมาใหเ้จา้หนา้ทตีรวจไดอ้ยา่งสะดวก ณ จุดเอก็ซเ์รย ์อนญุาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
ถา้สงิของดงักลา่วมขีนาดบรรจุภณัฑม์ากกวา่ทกีาํหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• สงิของทมีลีกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเลบ็ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทโีหลดใตท้อ้งเครอืงบนิเท่านัน

• หา้มนําแบตเตอรสีาํรอง ใสก่ระเป๋าเดนิทางโหลดใตเ้ครอืงในทุกกรณี
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