บินตรง!! เชียงใหม่ ฮ่องกง ขอพรไหว้พระ 4 สิง่ ศักดิ์สิทธิ์
3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)

ราคาเริ่มต้น

19,888.รายการทัวร์ + ตัว๋ เครือ่ งบิน

•
•
•
•
•
•
•

ไหว้พระใหญ่ เกาะลันเตา + นัง่ กระเช้านองปิ ง 360 องศา
ไหว้พระขอพรกับองค์เจ้าแม่กวนอิม ทีห่ าดรีพลั ส์เบย์
ไหว้พระทีว่ ดั ชือ่ ดัง ณ วัดแชกงหมิว, วัดหวังต้าเซียน
ชมวิวตึกฮ่องกง วิคทอเรียพีค(จุดชมวิวกึง่ กลางเขา)
อิสระช้อปปิ้ ง 2 แห่ง ที่ City Gate Outlet, จิ มซาจุ่ย
อาหารเช้าสไตล์ฮ่องกง แบบติม่ ซา
บริการอาหารบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ // รวมน้ าหนักกระเป๋ า ท่านละ 20 กก.
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กาหนดการเดินทาง
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 *เทศกาลสงกรานต์

20,888.-

วันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2562

19,888.-

วันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2562

20,888.-

วันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2562

22,888.-

เส้นทางการเดินทาง
โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เทีย่ ง

ค่
ำา

1.

เชียงใหม่ (สนามบินนานาชาติเชียงใหม่)– ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติ
ฮ่องกง) (06.10-09.45)– พระใหญ่ ลันเตา+กระเช้ านองปิ ง–City
Gate Outlet –
วัดหวังต้ าเซียน

Panda
Hotel หรือ
เที่ยบเท่า

2.

วัดแชกงหมิว-ไหว้ เจ้ าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์-วิคทอเรีย พีค(จุด
ชมวิวกึ่งกลางเขา)-อิสระช้ อปปิ้ งจิมซาจุ่ย

Panda
Hotel หรือ
เที่ยบเท่า

3.

ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) – เชียงใหม่(สนามบินนานาชาติ
เชียงใหม่) (10.35-12.25)

**หมายเหตุ :
- รายการนี้ ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถ 600 บาท/ท่าน/ทริป
- รายการนี้ ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
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โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1:

04.00 น.

เชียงใหม่ (สนามบินนานาชาติเชียงใหม่)– ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) (06.1009.45)– พระใหญ่ ลันเตา+กระเช้านองปิ ง–City Gate Outlet –วัดหวังต้าเซียน
พร้ อมกันที่ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ คอยอานวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระให้ กบั ท่าน

06.10 น.

09.45 น.

ออกเดินทางสู่ ฮ่องกงโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD515
(บริการอาหารและเครือ่ งดืม่ บนเครื่อง)
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่งั บนเครื่อง เนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบ
การจองที่น่งั เป็ นแบบสุ่มที่น่งั ว่าง หากท่านมีความประสงค์ท่จี ะระบุท่นี ่งั บนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่น่งั
จะมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติม*
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฮ่องกง (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมืองเรียบร้ อยแล้ ว พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นฮ่องกง ณ ประตู
ทางออก EXIT B
จากนั้นนาท่านเดินทาง ขึ้ นกระเช้านองปิ ง เกาะลันเตา เพื่อสัมผัสประสบการณ์อนั น่าตื่นเต้ นชม
วิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเลจีนใต้ และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตรโดยใช้ เวลา
ประมาณ 25 นาที จากนั้นนาท่านนมัสการพระโพธิสตั ว์กวนอิม พระมัญชูศรีโพธิสตั ว์ และพระ
สมันตภัทรโพธิสตั ว์ ณ วัดโปหลิน ซึ่งสร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1920 เดิมเป็ นวัดขนาดเล็กที่มีพระภิกษุ
สงฆ์เพียง 3 องค์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1924 ได้ เปลี่ยนเป็ นศาสนสถานโปลินพร้ อมทั้งมีการสร้ าง
อารามและโบสถ์เพิ่มขึ้นทาให้ ปัจจุบันมีพระภิกษุเดินทางมาจาวัดกันเป็ นจานวนมาก วัดโป่ หลิน
เป็ นวัดเจห้ ามเซ่นไหว้ อาหารที่เนื้อสัตว์ทุกชนิด วัดโปหลินตั้งอยู่ท่รี ะดับความสูง 22 เมตร
สามารถมองเห็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้ งองค์ใหญ่ท่สี ดุ ในโลกจากเกือบทุก ๆ
ส่วนของเกาะ จากกระถางธูปขนาดใหญ่ท่ดี ้ านล่ าง ไต่ข้ นึ บันได 268 ขั้นสู่ฐานที่องค์พระนั่งประทับ
อยู่เหนือระดับนา้ ทะเล 371 เมตร องค์พระสร้ างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถงึ 200 แผ่น หนัก
250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ ท่ฐี าน
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องค์พระมีรูปปั้นเทพธิดากาลังถวายเครื่องสักการะแด่พระพุทธบนสวรรค์ตามความเชื่อของนิกาย
มหายาน จึงเป็ นที่มาของชื่อพระพุทธรูปเทียนถานบนยอดเขานี้เทียนถานแปลว่าแท่นบูชาบน
สวรรค์ ภายในใต้ องค์พระมีภาพศิลปะจีนโบราณมากมาย จากนั้นเที่ยวชมหมู่บา้ นนองปิ งที่จาลอง
ชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจีนมีบรรยากาศสบายๆแทรกตัวด้ วยร้ านนา้ ชา ร้ านอาหาร ร้ ายขายของที่
ระลึก **หมายเหตุ กรณีกระเช้านองปิ งปิ ดปรับปรุง ทางเราจะเปลีย่ นเป็ นขึ้ นรถโค้ชแทน**
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ ง CITYGATE OUTLET มีสินค้ าให้ เลื อกซื้ออย่ างครบครั นตั้งแต่
NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY,CITY CHAIN ฯลฯ

จากนั้นนาท่านนมัสการ วัดหวังต้าเซี ยน สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1921 เพื่ออุทิศให้ กับWong Tai Sin
เด็กหนุ่มผู้ริเริ่มในการศึกษาลัทธิเต๋าจนกลายเป็ นผู้มีพลังวิเศษและกลายเป็ นเทพเจ้ าหวังต้ าเซียน
ในเวลาต่อมา เป็ นวัดที่ชาวฮ่องกงเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็ นหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงมี
เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้ เจ็บจะมีผ้ ูคนมากมายที่นาธูป และของมาสักการะเพื่อขอ
พรต่างๆ ตั้งแต่เรื่องความรักไปจนถึงฤกษ์มงคลในการทาธุรกิจ สถาปั ตยกรรมภายในมีลักษณะ
คล้ ายวัดจีนสมัยโบราณที่มีเสาสีแดงขนาดใหญ่และหลังคาสีทองเหลืองอร่าม
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

Panda Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่ 2:
เช้า

วัดแชกงหมิว-ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัสเบย์-วิคทอเรีย พีค(จุดชมวิวกึง่ กลางเขา)อิสระช้อปปิ้ งจิ มซาจุ่ย
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร แบบติม่ ซา
จากนั้นเดินทางไป วัดแชกงหมิว เป็ นวัดเก่าแก่ท่มี ีความศักดิ์สทิ ธิ์มาก มีอายุกว่า 300 ปี ตั้งอยู่ใน
เขต Shatin วัดแชกงสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์ถงึ บุคคลสาคัญคนหนึ่งเป็ นทหารมีชื่อว่าท่านแชกง
เนื่องจากมีเหตุการณ์จลาจลเกิดขึ้นในทางภาคใต้ ของจีนและท่านแชกงได้ ทาวีระประวัติไว้ ทาให้
คนทั่วไปยกย่องและคนจีนมีความเชื่อถือว่าหากได้ ไปกราบไหว้ และขอพรจากท่านแชกงจะประสบ
ผลสาเร็จในทุกประการ แล้ วจะต้ องไปหมุนกังหันนาโชคที่ต้งั อยู่ในวัดเพื่อจะได้ หมุนเวียนชีวิตของ
เราและครอบครัวให้ มีความเจริญก้ าวหน้ าด้ านหน้ าที่การงาน โชคลาภ ยศศักดิ์ และถ้ าหากคนที่
ดวงไม่ดีมีเคราะห์ร้ายก็ถอื ว่าเป็ นการช่วยหมุนปั ดเป่ าเอาสิ่งร้ ายและไม่ดีออกไปให้ หมด ในองค์
กังหันนาโชคมี 4ใบพัด คือพร 4 ประการ คือ สุขภาพร่างกายแข็งแรง, เดินทางปลอดภัย, สม
ความปรารถนา และ เงินทองไหลมาเทมา ในทุกๆวันที่ 2 ของเดือนแรกตามปฏิทนิ จีนชาวฮ่องกง
และนักธุรกิจจะมาวัดนี้เพื่อถวายกังหันลมเพราะเชื่อว่ากังหันจะช่วยพัดพาสิ่งชั่วร้ ายและโรคภัยไข้
เจ็บออกไปจากตัวและนาพาแต่ความโชคดีเข้ ามาแทน
นาท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลั ส์เบย์ สร้ างขึ้นในปี ค.ศ.1993 ในแต่ละปี จะมี
นักท่องเที่ยวจานวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สทิ ธิ์จากเจ้ าแม่กวนอิม และขอพรจาก
เทพเจ้ าองค์อนื่ ๆ ด้ วย อาทิเช่น ขอพรโชคลาภ ความร่ารวยจากเทพไฉ่ซิงเอี้ย ,ขอพรเรื่องความรัก
ให้ สมหวังในรัก ขอพรได้ จากเทพแห่งความรัก และเทพเจ้ าแห่งโชคลาภ โดยเฉพาะการขอลูกที่
เชื่อกันว่าถ้ าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป
นาท่านชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณเขาวิคตอเรีย (จุดกึ่งกลางเขา) ถ่ายรูปคู่กบั วิว
ทิวทัศน์ของตึกสูงบนเกาะฮ่องกง จากนั้นนาชมโรงงานจิ วเวอร์รี่ ซึ่งเป็ นโรงงานที่มีชื่อเสียงที่สดุ
ของฮ่องกงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับท่านสามารถหาซื้อได้ ในราคาพิเศษ !! และนาท่าน
เลือกชม เลือกซื้อ หยก ...ฝากคนทางบ้ าน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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จากนั้นอิสระช้ อปปิ้ งย่านจิ มซาจุ่ย ถนนนาธาน และ Ocean Terminal กับสินค้ าแบรนด์เนมชื่อ
ดังต่างๆ ระดับโลกกว่า 700 ร้ านค้ า อาทิ เช่น Armani, Prada, Gucci, Burburry, Chanel,
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Choleฯลฯ ห้ างขายของเด็กเล่น Toyr'us ร้ านช้ อปปิ้ งสินค้ า
ปลอดภาษีท่ี DFS Galleria อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งตามอัธยาศัย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ทีพ่ กั

Panda Hotel หรือเทียบเท่า
ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง)– เชียงใหม่(สนามบินนานาชาติเชียงใหม่) (10.3512.25)
บริการปลุกท่าน และเช็คเอาท์ออกจากทีพ่ กั เพือ่ เดินทางสู่ สนามบินฮ่องกง
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเพื่อเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน แอร์

วันที่ 3:
06.00
10.35 น.

เอเชีย เที่ยวบินที่ FD516 (บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
12.25 น. เดินทางถึง สนามนานาชาติ เชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ท้ งั นี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสยั ต่างๆทีไ่ ม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษทั ฯจะคานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ***
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ และ คนขับรถ 600 บาท /ท่าน/ทริป***
***หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์***
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บินตรง!! เชียงใหม่ ฮ่องกง ขอพรไหว้พระ 4 สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์ 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD)
(GO1CNXHKG-FD005)

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
ราคาเฉพาะ
เด็ก2-12 ปี เด็ก2-12 ปี
พักห้ องละ 2-3
พักเดี่ยวเพิ่ม
ทัวร์
กาหนดการเดินทาง
(เสริมเตียง) (ไม่เสริมเตียง)
ท่าน
ไม่รวมตัว๋
13 – 15 เม.ย. 62
20,888
20,888
4,900
11,788
20,888
14 – 16 ก.ค. 62
19,888
19,888
4,900
11,988
19,888
10 – 12 ส.ค. 62
20,888
20,888
4,900
12,988
20,888
12 – 14 ต.ค. 62
22,888
22,888
6,500
15,388
22,888
*** ราคาเด็กทารก [ เด็กอายุไม่ถงึ 2 ขวบ ณ วันเดินทางกลับ ] ท่านละ 6,500 บาท / ท่าน ***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT:กรุณานาพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6
เดือน หรือ 180 วัน ขึ้ นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างตา่ 6 หน้า
หมายเหตุ :
1.สาหรับผูเ้ ดินทางทีอ่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
2.ชาวต่างชาติเก็บเพิม่ 3,000 บาท/ท่าน ไม่รวมค่าวีซ่าสาหรับต่างชาติและลูกค้าเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่า
เอง บริษทั ทัวร์สามารถแนะนาการยืน่ วีซ่าได้
3.ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคะเทศก์ ท่านละ 600 บาท/ท่าน/ทริป (ค่าทิปหัวหน้า
ทัวร์จากเมืองไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการของหัวหน้าทัวร์

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด, ภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีนา้ มัน
2.
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2-3 ท่านต่อหนึ่งห้ อง)
3.
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
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4.
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.
ค่ารถรับส่งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.
ค่าประกันอุบัติเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางเจ้ าหน้ าที่บริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้ อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้ านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
7.
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 20 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่ วยจาก
โรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 600 บาท/ท่าน/ทริป
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
เงือ่ นไขการจอง
1. กรุณาจองล่ วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจา 10,000 บาทพร้ อมกับเตรียมเอกสาร
ส่งให้ เรียบร้ อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ ว
2. การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า

15

วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้ อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตัว๋ เครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทั้งหมด
2. แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง
3. แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า

15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั้งหมด

4. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถอ
ื หนังสือเดินทางไทย

และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
5. บริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จานวนทีบ่ ริษทั ฯกาหนดไว้

(15ท่านขึ้ นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอืน่ ที่เดินทางในคณะ

เดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็ บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ งึ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทาง

ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ในกรณีท่ไี ม่
สามารถเดินทางได้
7.กรณีท่านได้ ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจาให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้ จ่าย
บางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ ว หรือได้ ชาระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น
โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณีไป โดยมีระยะเวลา
ดาเนินการ 7-14 วัน
8.กรณีผเู ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมด
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