(GH) HKG-TG001

สงกรานต์ พาฟิน อิน ฮ่องกง
4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย TG

เริ่มต้นเพียง

29,888.รายการทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน

1.
2.
3.
4.
5.

สบาย สบาย พักฮ่องกง 3 คืน
ไหว้พระขอพรที่วัดแชกง วัดหวังต้าเซียนและแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิง
้ ชื่อดัง บนเกาะฮ่องกง
สัมผัสวิว360 องศา นั่งกระเช้านองปิง ไหว้องค์พระใหญ่
เมนูพิเศษ ติ่มซาต้นตาหรับ ,ห่านย่าง
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กาหนดการเดินทาง
วันที่ 13-16 เมษายน 2562

29,888.-

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

กลาง
วัน

ค่า

1.

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม ณ หาด
รีพลัสเบย์

✈

O

O

PANDA HOTEL
หรือเทียบเท่า

2.

ฮ่องกง – Jewelry Factory – ศูนย์หยกและสมุนไพร – วัดแชกง –
วัดหวังต้าเซียน – อิสระช้องปิ้งย่านจิมซ่าจุ่ย

O

O

X

PANDA HOTEL
หรือเทียบเท่า

3.

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซือ
้ บัตรเสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

X

X

X

PANDA HOTEL
หรือเทียบเท่า

4.

ฮ่องกง – พระใหญ่ลน
ั เตา+กระเช้านองปิง 360 – ช้องปิ้ง City
Gate Outlet Mall – กรุงเทพฯ

O

O

✈

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:
05.00 น.
08.00 น.
11.45 น.
กลางวัน

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – วิคตอเรียพีค – เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D การบินไทย โดยมี
เจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กบ
ั ท่าน
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที TG600 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นําท่านผ่านขัน
้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก EXIT B
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณยอดเขา The Peak หรือ วิคตอเรีย พีค (Victoria Peak) ถ่ายรูปคู่
กับวิว ทิวทัศ น์ของตึกสู งบนเกาะฮ่องกงจุด ชมวิว ที่สูง ที่สุด และสวยที่ สุดของฮ่อ งกงสั มผัสบรรยากาศสดชื่ น
สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเกาะฮ่องกงและเกาลูน ได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน เป็นจุดชมวิว ชมไฟตึกสูง
ในฮ่องกง ยอดเขาที่สูง 552 เมตรจากระดับน้ําทะเล ตั้งอยู่ ในเกาะฮ่องกง ที่ด้านบนของ The Peak มีอาคาร
Peak Tower เป็นอาคารรูปชาม หรือ ครึ่งวงกลมสูง 7 ชั้ น ภายในอาคารมีพิพิธภัณฑ์ หุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซ่
(Madame Tussauds) ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกหลายร้านจะเป็นห้าง ร้านขายของ
ฝาก ร้า นขายของ Brand name เป็นแหล่ง ชอปปิ้ ง ที่สูง ที่สุด ในฮ่ องกง นํ าท่า นนมัสการขอพรจาก เจ้ าแม่
กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ณ ชายหาดรีพัลส์เบย์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยว
จํานวนมากเดิน ทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่ กวนอิม เจ้าแม่ทับทิมและเทพเจ้ าแห่ง โชคลาภ
โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2:
เช้า

ฮ่องกง – Jewelry Factory – ศูนย์หยกและสมุนไพร – วัดแชกง – วัดหวังต้าเซียน –
อิสระช้องปิง
้ ย่านจิมซ่าจุ่ย
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซา

นําท่านชมโรงงานที่มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับร้าน Jewelry Factory จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์
หยกและสมุนไพร ชมวิธีการเลือกซือ
้ หยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพ
จากรัฐบาลฮ่องกง
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปีตั้งอยู่ในเขต Shatinวัด
แชกงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงบุคคลสําคัญคนหนึ่งเป็นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจล
เกิดขึ้นในทางภาคใต้ของจีนและท่านแชกงได้ทําวีระประวัติไว้ ทําให้คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือ
ว่าหากได้ไปกราบไหว้และขอพรจากท่านแชกงจะประสบผลสําเร็จในทุกประการ แล้วจะต้องไปหมุนกังหันนํา
โชคที่ ตั้งอยู่ในวัดเพื่อจะได้ห มุนเวียนชีวิต ของเราและครอบครัวให้มีค วามเจริ ญก้า วหน้า ด้านหน้า ที่การงาน
โชคลาภ ยศศัก ดิ์ และถ้า หากคนที่ด วงไม่ ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถือ ว่าเป็ นการช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่งร้ ายและไม่ ดี
ออกไปให้ ห มด ในองค์ กั ง หั น นํ า โชคมี 4ใบพั ด คื อ พร 4 ประการ คื อ สุ ข ภาพร่ า งกายแข็ ง แรง , เดิ น ทาง
ปลอดภัย, สมความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทินจีนชาวฮ่อ งกง
และนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ายและโรคภัยไข้เจ็บออกไป
จากตั วและนํา พาแต่ความโชคดี เข้า มาแทน ...จากนั้นนํา ท่านนมัสการ วัด หวัง ต้าเซียน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
1921 เพื่อ อุทิศให้กับ Wong Tai Sin เด็ กหนุ่ม ผู้ริเริ่ มในการศึก ษาลัทธิเต๋า จนกลายเป็ นผู้มีพ ลังวิเ ศษและ
กลายเป็นเทพเจ้าหวังต้าเซียนในเวลาต่อมา เป็นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นหนึ่งในวัดที่โด่งดัง
ที่สุดของฮ่องกงมีเทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บจะมีผู้คนมากมายที่นําธูป และของมาสักการะ
เพื่อขอพรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทําธุรกิจ สถาปัตยกรรมภายในมีลักษณะคล้ายวัด
จีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม …จากนั้นให้ท่านอิสระกับการเดินเที่ยว
สัมผัสกับแหล่งช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็น ย่านขายสินค้า ย่านจิมซาจุ่ย หรือ ศูนย์การค้าต่างๆ เช่น HARBOUR CITY
ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งย่าน Tsim Sha Tsuiที่มีร้านค้าแบรนด์ดังกว่า 700 ร้าน ร้านอาหารอีก
เกือบ 50 ร้าน หรือ ขาช้อปพลาดไม่ได้...ช้อปปิ้งที่ฮ่องกง กับสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ MARK&SPENSER,
TOY’R US, GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY, G2000เป็ นต้น หรือช้ อปปิ้งที่ DUTY FREE
ร้านค้าปลอดภาษี กับสินค้าที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลก

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
เดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่ 3:

อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อบัตรเสริมฮ่องกงดิสนย์แลนด์
อิสระรับประทานอาหารเช้า กลางวันและค่า ตามอัธยาศัย
อิสระช้อปปิ้งเต็มวันตามอัธยาศัย หรือ ซื้อบัตรสริมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ เพิ่มผู้ใหญ่ท่านละ 2,350 บาท /
เด็ก 1,750 บาท ราคานี้เป็นราคาบัตรเข้าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เท่านัน
้ ไม่รวมค่ารถไฟ ค่ารถโค้ช ไกด์ หัวหน้า
ทัวร์ในการเดินทาง [ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง]
ดินแดนแห่งความฝัน “HONGKONG DISNEYLAND” ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 5
ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก เพียบพร้อมด้วยกิจกรรมและความสนุกสนานมากมายเป็นสวนสนุกและรีสอร์ทระดับ
โลกที่ถูกเนรมิตขึ้นบนเกาะลันเตา เปิดใหม่!! รอยัล ปริ้นเซส การ์เด้น สถานที่ที่ผู้เข้าชมจะได้พบกับเจ้า
หญิงดิสนีย์ในสวนที่งดงาม ในขณะทีแ
่ ขกตัวน้อยเองได้แปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ตนชื่นชอบด้วยเช่นกัน
และ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุดของ ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ อยู่ในโซน ทูมอร์โรว์แลนด์ครั้งแรกของเครื่อง
เล่นธีมมาร์เวลนสวนสนุกดิสนีย์ Iron Man Experience ได้รวมส่วนสําคัญต่างๆที่สมบูรณ์แบบของฮ่องกงด้วย
การจําลองการบิน ฉายภาพ 3มิติ เสียงเซอร์ราวด์และสเปเชี่ยลเอฟเฟ็กต์อื่นๆที่ทําให้ คุณได้สัมผัสเรื่องราว
การสู้รบของมาร์เวลกับกองกําลังที่ชั่วร้ายของไฮดรา! และโซนอืน
่ ๆอีกมากมาย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก PANDA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4:
เช้า

ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา+กระเช้านองปิง 360 – ช้องปิ้ง City Gate Outlet Mall –
กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติ่มซา
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตาขึ้นกระเช้านองปิง เพื่อ
สัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล
จีนใต้และภูเขาสูงแบบ360องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมต
รโดยใช้ เวลาประมาณ 25 นาที จากนั้นนํ าท่านนมั สการพระ
โพธิ สัต ว์ ก วนอิ ม พระมั ญ ชู ศ รี โ พธิ สัต ว์ และพระสมั น ตภั ท ร
โพธิสัตว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็น
วัดขนาดเล็กที่มี พระภิกษุสงฆ์เ พียง 3 องค์ ต่ อมาในปี ค.ศ.
1924 ได้ เปลี่ย นเป็ นศาสนสถานโปลินพร้อมทั้ งมีก ารสร้ างอารามและโบสถ์ เพิ่ม ขึ้นทํา ให้ปั จจุบัน มีพระภิก ษุ
เดินทางมาจําวัดกันเป็นจํานวนมาก วัดโป่หลินเป็นวัดเจห้ามเซ่นไหว้อาหารที่เนื้อสัตว์ทุกชนิด วั ดโปหลินตั้งอยู่
ที่ระดับความสูง 22 เมตร สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจาก
เกือบทุก ๆ ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ที่ด้านล่าง ไต่ขึ้นบันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับ
อยู่เหนือระดับน้ําทะเล 371 เมตร องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสูง
34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ที่ฐานองค์พระมีรูปปั้นเทพธิดากําลัง
ถวายเครื่อ งสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่ อของนิกายมหายาน จึ งเป็น ที่มาของชื่อ พระพุ ทธรู ป
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เทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบนสวรรค์ ภายในใต้องค์พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย
จากนั้นเที่ยวชม หมู่บ้านนองปิง ที่จําลองชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้วยร้านน้ํา
ชา ร้านอาหาร ร้ายขายของที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

กลางวัน

จ จากนัน
้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET มีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่ NIKE, ADIDAS,
QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ
ได้เวลาอันสมควร พร้อมกันที่จุดนัดพบ เดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
20.45 น.

22.25 น.

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG607
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ***

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
โปรแกรม: สงกรานต์ พาฟิน อิน ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

13-16 เมษายน 2562

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

29,888

29,888

27,888

6,000

13,888

"ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 9,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครือ
่ งบิน"
โปรดตรวจสอบ PASSPORT: กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อน
การเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่า 6 หน้า
หมายเหตุ: สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

หมายเหตุ :

1. สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจาก
2.
3.

บิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 3,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าวีซ่าสาหรับต่างชาติและลูกค้าเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่ าเองบริษัททัวร์สามารถ
แนะนาการยืน
่ วีซ่าได้
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ ท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย
แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์)
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อัตราค่าบริการนีร
้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวัน เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)
8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนีไ
้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.

ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 800 บาท/ท่าน
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการจอง

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วัน
หลังจากทําการจองแล้ว

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทาง
บริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครือ
่ งบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่บริษัทฯ
กาหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่
เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอ
ื ค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
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7. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ เกิดขึน้ จริง
เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ใน
การหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
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