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ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง – นำนกิง
คณะพร้ อมกันที่ส นำมบินดอนเมือง อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 3 ประตูทำงเข้ ำที่ 4 เคำน์ เตอร์ 6 สำยกำรบิน NOK
SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกแก่ท่าน
เหิ รฟ้ าสู่ เมืองนำนกิง โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW 088
ถึงท่าอากาศยานนานกิง เมืองนำนกิง หรือ หนำนจิง เป็ นเมืองหลวงของมณฑลเจี ยงซู มีพ้ืนที่ 6,598 ตร. กม. นานกิ งเป็ น
หนึ่งในเมืองหลวงเก่าของจีน ปัจจุบนั หนานจิงเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับสองในภาคตะวันออกของจี นรองจากเซี่ ยงไฮ้ เคยเป็ น
เมืองหลวงของหลายราชวงศ์ จนได้รับสมญานามว่า เมืองหลวงสิ บแผ่นดิน และยังเป็ น 1 ใน 6 นครโบราณ
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หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ ที่พกั
HANTING HOTEL หรือเทียบเท่ ำ 4*

วันที่สอง
เช้ ำ

เที่ยง

คำ่

วันที่สำม
เช้ ำ

นำนกิง – อู๋ซี – พระใหญ่ หลิงซำน – ฟำร์ มไข่ มุก – เซี่ยงไฮ้ – บัวหิมะ+นวดฝ่ ำเท้ ำ – ถนนนำนกิง
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ที่พกั หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี เมืองโบราณที่สร้ างขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปี ก่อน เดิมชื่อ
“โหย่วซี ” มีความหมายว่า “มีดีบุก” ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮนั่ ขุดใช้ดีบุกจนหมดแล้ว ชื่อเมืองจึงเปลี่ยนมาเป็ น
“อู๋ซี” แปลว่า “ไม่มีดีบุก” นาท่านไปชมพระพุทธรู ปปางประทานพร ทองสาริ ดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศจี น ที่ เขา หลิง
ซาน “หลิงซำนต้ำฝอ” ซึ่ งมีความสูง 88 เมตร หนัก 700 ตัน และมีพระพักตร์ สง่างาม วัดหลิงซาน เป็ นวัดที่มีอายุกว่า 1,000
ปี เป็ นวัดที่สวยงามร่ มรื่ นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มี ทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้ องหน้า พุทธสถานสร้ างเพิ่มเติมขึ้ น
เรื่ อยๆตามพลังศรัทธาจากพุทธศาสนิ กชนจากทุกหนแห่ งนิ ยมไปกราบไหว้ขอพรและทาบุญ อาทิเช่นศาลาฝานกง ที่เป็ น
สถานที่ประกอบพิธีสาคัญทางพุทธศาสนา เป็ นต้น
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่าน แวะเลือกซื้อไข่ มุก ครี มไข่มุกบารุ งผิว ที่ทาจากไข่มุกน้ าจื ดที่
เพาะเลี้ย งในทะเลสาบ นาท่านเดินทางสู่ มหำนครเซี่ ยงไฮ้ ชมเซี่ ย งไฮ้มหานครที่ ใหญ่ที่สุดของประเทศจี น ที่ ได้รั บการ
พัฒนาจนถูกขนานนามว่า “ปารี ส ตะวันออก” เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิ จทางภาคตะวันออกเฉี ยงใต้ มีพ้ืนที่
6,200 ตร.กม. มี ประชากรประมาณ 14 ล้านคน เป็ นเมือ งท่าพาณิ ชย์ขนาดใหญ่แห่ ง ทะเลจี นใต้ นาท่านเยี่ย มชม ศู น ย์
สมุนไพรจีน บัวหิมะ ยาสามัญประจาบ้านที่มีชื่อเสี ยงของเมืองจีน ฟังบรรยายสรรพคุณสมุ นไพรจีนที่มีชื่อเสี ยงมากว่าพันปี
พร้อมรับบริ การนวดเท้าคลายความเมื่อยล้า ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย (ขอควำมร่ วมมือในกำรแช่ เท้ ำทุกท่ ำน) จากนั้นอิสระช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัยที่ ถนนนำนกิง ถนนคนเดินที่มีชื่อเสี ยงของเมืองเซี่ ยงไฮ้ สองข้างทางจะมีร้านค้าจาหน่ายสิ นค้าต่างๆมากมาย มี
ความยาวประมาณ 1.5 ก.ม.
 บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร GOLDEN JAGUAR บุฟเฟต์ นำนำชำติสุดหรู มีเมนู ให้ เลือ กชิมกว่ ำ 400 อย่ ำง อำทิ
เป๋ ำฮือ้ หูฉลำม เป็ ดปักกิ่ง ไวน์ แดง ไอศครีม saaD n gaaHฯลฯ หลังอาหารพาท่านเข้าสู่ที่พกั
ที่พกั GREAT TANG Hotel 4* หรือเทียบเท่ ำ

เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ( รวมนั่งรถไฟเข้ ำ-ออกสวนสนุก )
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ที่ โรงแรม หลังอาหาร นาท่านเดินทางสู่ Shanghai Disneyland สวนสนุกแห่ งที่ 6 ของอาณาจักร
ดิสนี ย ์ มีขนาดใหญ่อนั ดับ 2 ของโลก รองจากดิสนี ยแ์ ลนด์ในออร์ แ ลนโด รัฐฟลอริ ดา สหรัฐฯ และเป็ นสวนสนุกดิสนี ย์
แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยูใ่ นเขตฉวนซา ใกล้กบั แม่น้ าหวงผู่ และสนามบินผูต่ ง สวนสนุกเซี่ ยงไฮ้ดิสนี ยแ์ ลนด์มีขนาด
ใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนียแ์ ลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่ วม 5 ปี ในการก่อสร้ าง โดยใช้งบทั้งสิ้ นราว 5.5 พันล้านเหรี ยญ หรื อ
ราว 180,000 ล้านบาท
ในสวนสนุกจะไฮไลต์ดว้ ย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีท้งั หมด 6
ธี มพาร์ ค ด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ
Fantasyland มีสารพัดเครื่ องเล่นหวาดเสี ยว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ
“Adventure Isle” ดินแดนให้การผจญภัยที่จะทาให้นกั ท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศหุ บเขาลึกลับในยุคดึกดา
บรรพ์ 'Casmp Discovery' พร้ อมเชิญชวนให้ร่วมเดินสารวจดินแดนที่แฝงไปด้วยปริ ศนาและความลึกลับ และลงเรื อเข้า
ไปสู่ 'Roaring Rapids' อุโมงค์ถ้ าปริ ศนาในช่องเขารอวร์ ริ่ง ซึ่ งเป็ นที่อยูข่ องจระเข้ยกั ษ์น่าเกรงขาม
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"Fantasyland" เรื่ องราวจากโลกเทพนิยายและตัวละครของดิสนีย ์ จะกลายเป็ นเครื่ องเล่นที่ให้นกั ท่องเที่ยวได้สนุกสนาน
โดยเฉพาะ 'Seven Dwarfs Mine Trains' เป็ นเครื่ องเล่นรถไฟเหาะโลกใต้เหมืองของเหล่าคนแคระทั้ง 7 หรื อโลดแล่นผจญ
ภัยไปกับ 'Peter Pan Flight'
"Tomorrowland" อีกหนึ่งไฮโลท์เด่นของสวนสนุกดิสนีย ์ ที่มกั จะสร้างโลกแห่งอนาคต เพื่อสร้างจิตนาการให้กบั เด็กๆ
พร้อมกับดีไซน์เครื่ องเล่นสุดล้ าให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ สาหรับที่ดิสนียแ์ ลนด์แห่งใหม่น้ ี เปิ ดตัวเครื่ องเล่นที่มีจากวิดีโอเกม
และภาพยนตร์ ไซไฟชื่อดัง Tron รถไฟเหาะรู ปทรงจักรยานยนตไฮเทค ที่ถูกขนานนามไว้ว่า 'Lightcycle Power Run'
"Gardens of Imagination" จุดเด่นเรื่ องวัฒนธรรมของจีน ส่งเสริ มเอกลักษณ์ของสวนพฤกษาในสวนสนุกแห่งนี้ได้อย่าง
เต็มที่ สวนที่ต้งั อยูไ่ ม่ไกลจากปราสาทเทพนิยาย 'Wandering Moon Teahouse' เป็ นโรงน้ าชาที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่งดงาม
อย่างลงตัว อีกทั้งยังมีสวนที่เลือกตัวละครสัตว์ของดิสนีย ์ ดัดแปลงเป็ นเหล่า 12 นักกษัตริ ย์ ตามแบบปฏิทินจีน
"Treasure Cove" สิ่ งที่จะมีอยูแ่ ห่งเดียวและแห่งใหม่บนโลก ในสวนสนุกดิสนีย ์ เนรมิตฉากจากภาพยนตร์ ชื่อดัง The
Pirates of the Caribbean กลายเป็ นเครื่ องเล่นและการแสดงโชว์สุดตระการตา ที่หาชมได้แค่เพียงที่ เซี่ ยงไฮ้ เท่านั้น จาลอง
ฉากต่างๆ ริ มทะเล อีกทั้งยังมีเครื่ องเล่นมากมาย เช่น 'Barbossa's Revenge' และ 'Siren's Revenge'
"Fantasy Land" สนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อนั ยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น
สโนว์ไวท์, เจ้าหญิงนิทรา, ซิ นเดอเรล่า, มิกกี้เมาท์, หมีพลู และเพื่อนๆตัวการ์ ตูนอันเป็ นที่ใฝ่ ฝันของทุกคน

*** อิสระอำหำรกลำงวัน และอำหำรคำ่ เพือ่ ควำมสะดวกในกำรท่ องเที่ยวของท่ ำน ***
ที่พกั GREAT TANG Hotel 4* หรือเทียบเท่ ำ

วันที่สี่
เช้ ำ

เที่ยง

คำ่

หำดไหว่ ธำน – อุโมงค์เลเซอร์ – ร้ ำนหยก – หังโจว – ถนนโบรำณ
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ที่ โรงแรม หลังอาหาร นาท่านสู่ หำดเจ้ ำพ่ อเซี่ยงไฮ้ (หำดไหว้ ธำน) ซึ่ งเป็ นต้นกาเนิ ดอันลือชื่อของ
ตานานเจ้าพ่อเซี่ ยงไฮ้ เป็ นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่ งของเมืองเซี่ ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านเขตเช่าของประเทศต่างๆในสมัย
อาณานิคมพร้อมชมอาคารสูงตระหง่านซึ่ งเป็ นศิลปกรรมสไตล์ยโุ รปรวมทั้งตึกธนาคาร กรุ งเทพที่ปักธงไทยปลิวไสวเด่น
สง่า จากนั้นนาท่านลอดอุโมงค์เลเซอร์ ที่ประดับประดาด้วยแสง สี จากเลเซอร์ เป็ นอุโมงค์ขา้ มสู่ฝั่งผูต่ งและผู่ซี โดยอุโมงค์
แห่งนี้สร้างขึ้นสาหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเป็ นอุโมงค์เลเซอร์ แห่งแรกของจีนด้วย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านแวะชม โรงงำนหยกจีน เครื่ องประดับนาโชคที่ คนจี นนิ ยม
รวมถึงผีเซี่ ยะ เทพเจ้านาโชคด้านการเงิ นและการค้าขาย ให้ท่านเลือกสรร เดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ้
อเจียง 1 ใน 6 นครโบราณของจีน เป็ นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรม
บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านสู่ ถนนโบรำณเหอฝั่งเจีย ตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็ นถนน
สายหนึ่ งที่สะท้อนให้เห็นประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหางโจได้อ ย่างดี ถนนสายนี้ มีความยาว 460 เมตร
กว้าง 120 เมตร ในสมัยราชวงศ์ซ่งของจี นเมื่อ 880 กว่าปี ก่อน ขณะที่เมืองหังโจวเป็ นราชธานี อยู่น้ นั ถนนเหอฝั่งเจี ยเป็ น
ศูนย์กลางทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ในปัจจุบนั ยังคงไว้ซ่ ึ งสภาพดั้งเดิมของสิ่ งปลูกสร้ างโบราณส่ วน
หนึ่งแล้ว บ้านเรื อนทั้งสองข้างทางที่สร้ างขึ้นใหม่ลว้ นสร้ างจากไม้และมุงหลังคาสี คราม มีลกั ษณะเรี ยบง่ายแบบโบราณ
สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็ นร้านค้าทัว่ ไป
สมควรก่เวลานาท่านเดินทางสู่ที่พกั
SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่ ำระดับ 4*
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วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เที่ยง
คำ่
20.10 น.
23.50 น.

ล่ องทะเลสำบซีหู (เหมำเรือ) – หมู่บ้ำนใบชำ – หังโจว – นำนกิง – กรุงเทพฯ
 บริกำรอำหำรเช้ ำ ที่ โรงแรม หลังอาหาร....พาท่าน ล่ องเรือ (เหมำ) ชมทะเลสำบซีหู ซึ่ งกวีจีนบรรยายเปรี ยบเปรยว่า “ซี หู
เหมือนนางไซซี ไซซี สวยทุกอริ ยาบท ซี หูสวยทุกฤดูกาล” ทะเลสาบซี หูมีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิ โลเมตร ความยาวโดยรอบวัด
ได้ 15 กม. น้ าลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ล่องเข้าสู่เขตทะเลสาบซี หูใหม่ ลอด 3 สะพานดังเข้าสู่ เขตทะเลสาบซี หูเก่า ชมทิวทัศน์สิบ
แห่งของทะเลสาบซี หู ซึ่ งได้แก่ ต้วนฉานเสี ยน ซานถาน อิ้นเหยิน และหนานผิงอ่วนจง ให้ท่านได้ดื่มด่ากับบรรยากาศของ
ความงามในทะเลสาบในบรรยากาศที่ผอ่ นคลาย จากนั้นนาท่านชม หมู่บ้ำนชำหลงจิง่ แหล่งผลิตใบชาที่ข้ ึนชื่อของหังโจว
ใบชา "หลงจิ่ง" ซึ่ งแปลว่า ชาบ่อมังกร ของทะเลสาบซี หูน้ นั เป็ นใบชาที่มีชื่อเสี ยงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน กล่าวกันว่า
"ดื่มชาหลงจิ่ง เพียง 1 จิบ ปากจะหอมตลอดวัน" นอกจากจะมีไร่ ชาอันกว้างใหญ่ให้ชมแล้ว ยังจะได้ชมกระบวนการผลิตใบ
ชาแห้งและชิมชาด้วย
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่เมืองนานกิง
 บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร นาท่านเดินทางกลับสู่สนามบินเมืองนานกิง
นาท่านเหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ XW 087
เดินทางถึง ท่ ำอำกำศยำนดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

อัตรำค่ำบริกำร

*** อำจมีกำรเปลีย่ นแปลง ไฟล์ บินได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ ***

กำหนดกำรเดินทำง ***ไม่ มแี จกกระเป๋ ำ ***
วันที่ 27-31 พ.ค. // 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 มิ.ย. 60
วันที่ 14-18 ต.ค. 60

ทัวร์ รำคำพิเศษไม่ มีรำคำเด็ก
16,999.18,999.-

พักเดีย่ ว
3,900.4,900.-

รำยกำรนีจ้ ะเข้ ำร้ ำนสนับสนุนกำรท่ องเทีย่ ว บัวหิมะ+นวดเท้ ำ , ร้ ำนชำเขียว , ร้ ำนหยก , ร้ ำนผ้ ำไหม , ไข่ มุก
แต่ ละร้ ำนใช้ เวลำในกำรนำเสนอประมำณ 45 นำที – 1 ชั่วโมง
หำกลูกค้ ำท่ ำนใดไม่ ประสงค์ จะเข้ ำร้ ำน กรุ ณำชำระท่ ำนละ 2,000 บำทต่ อร้ ำนต่ อท่ ำน**
** บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ที่ไม่ จัดหัวหน้ ำทัวร์ ร่วมเดินทำงในกรณีผู้ร่วมคณะไม่ ถงึ 15 ท่ ำนแต่ มีไกด์ ท้องถิ่น **
ข้ อควรระวัง ท่ ำนใดต้ องออกตั๋วภำยในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณำสอบถำมทีเ่ จ้ ำหน้ ำที่ก่อนทุกครั้ ง
หำกไม่ มีกำรสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่บริษัทก่อนทำกำรซื้อบัตรโดยสำรภำยในประเทศที่กล่ ำวไว้ข้ำงต้ น
ทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินระหว่างประเทศ ชั้นประหยัด
- ค่าโรงแรมที่พกั
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท

อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม
- ค่าภาษีสนามบิน
- ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุ๊ ป 10 วันทาการ (หนังสื อเดินทางไทย)
- ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตามที่ระบุไว้ในรายการ
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*** ค่ำน้ำหนักกระเป๋ ำ ท่ ำนละ 20 กิโลกรัม/ ท่ ำน กรณีที่น้ำหนักเกิน กรุณำชำระค่ำใช้ จ่ำยส่ วนน้ำหนักที่เกินเอง ***
อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่ รวม
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่ องดื่ม, ค่าอาหาร, ค่าโทรศัพท์, วีดีโอ
-ค่าหนังสื อเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
-ทิปเด็กยกกระเป๋ าประมาณ 5 หยวนต่อห้อง
-ค่ำทิปไกด์ วนั ละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, ค่ำทิปคนขับรถวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน, หัวหน้ ำทัวร์ ไทยวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน

เงือ่ นไขกำรสำรองที่นั่ง
- กำรจอง มัดจำท่ ำนละ 8,000 บำท พร้อมส่งรายชื่อสมาชิกผูเ้ ดินทางให้กบั ทางบริ ษทั ฯ
- ชาระยอดส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วัน

@ @ เอกสำรสำหรับยื่นวีซ่ำจีนแบบกรุ๊ป @ @
1. สำเนำพาสปอร์ ต
2. สาเนาบัตรประชาชน

อัตรำค่ำวีซ่ำด่ วน ที่ต้องจ่ำยเพิม่ ให้ สถำนฑูตจีน เมื่อท่ ำนส่ งหนังสื อเดินทำงล่ ำช้ ำ
- พาสปอร์ ตตัวจริ ง + รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 ใบ
- สาเนาบัตรประชาชน
- ยื่นวีซ่าด่วน 2 วัน เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท

เงือ่ นไขในกำรให้ บริกำรสำหรับสำยกำรบินนก สกู๊ต
เนื่องจากสายการบินนกสกู๊ต เป็ นการเหมาจ่ ายที่น่ ังเต็ม 100 % หากท่ านจองแล้ วไม่ สามารถยกเลิกได้ มีเงื่อนไขเพิ่มเติม
ดังนี ้ :1. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตัว๋ เครื่ องบิน บริ ษัทฯ จะไม่หกั ค่าใช่จ่ายใดๆ ทั ้งสิ ้น ถ้ ายัง
ไม่มีการยื่นวีซ่า หรื อมีการเสียค่าใช่จ่ายอื่นใด
2. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ทนั ก่อนออกตั๋วเครื่ องบิน แต่มีการยื่นวีซ่ าไปแล้ วหรื อมีค่าใช่จ่ายอื่น
http://www.chinaprotour.com/ (PH) พบสวนสนุกในฝันดีสนียแ์ ลนด์ แห่ งใหม่ล่าสุ ด!!! เซี่ยงไฮ้ นานกิง (XW) 5 วัน 4 คืน

5

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06368

6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 ID Line: chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
ใด บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ งเท่านั ้น
3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง โดยตั๋วเครื่ องบินได้ ออกไปแล้ ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้ องรั บผิดชอบ
ชาระค่าธรรมเนียมการเปลีย่ นชื่อตัว๋ / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษี น ้ามันเชื ้อเพลิง หรื อ ตามหลักเกณฑ์ที่สายการบินกาหนด และ
บริ ษัทฯ จะหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้ จ่ายไปล่วงหน้ าตามจริ ง เช่น ค่าวีซ่า เป็ นต้ น
4. ผู้จองยกเลิกการเดินทางนอกเหนือจาก 3 ข้ อข้ างต้ น ต้ องจ่ายค่าตั๋วเต็มใบ 100 % (ราคาตั๋วแล้ วแต่ช่วงการเดินทาง) ส่วนค่าใช้ จ่าย
อื่นๆจ่ายตามค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ ง อาทิ ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่ามัดจาห้ องพักต่างประเทศ เป็ นต้ น
หมำยเหตุ
-ราคาและเวลาเดินทางตามรายการที่กาหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ข้ ึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและสายการบินกาหนด
-บริ ษทั เป็ นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่ งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสี ยหายต่างๆที่อยู่
เหนื อการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
-บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อน, เปลี่ยนแปลง, สับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่มีผรู้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน หรื อเกิ ดปั ญหา
ทางการเมืองจนไม่สามารถออกเดินทางได้
-กรุ ณาอย่านาสิ่ งของมีค่าติดตัวหรื อนาใส่กระเป๋ าเดินทาง มากเกินความจาเป็ น หากเกิดการเสี ยหาย หรื อสูญหายระหว่างการเดินทาง กรณี
กระเป๋ าสัมภาระของท่านได้รับความเสี ยหายระหว่างโดยสารเครื่ องบิน การเรี ยกร้ องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของสายการบินที่
จะรับผิดชอบ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสี ยนั้นๆ
-กรณี เกิดโรคระบาด, ภัยธรรมชาติ, สถานการณ์ทางการเมือง, สายการบินยกเลิกเที่ยวบินหรื อเหตุสุดวิสัยใดๆ ที่ทาให้มิสามารถเดินทาง
ได้ รวมถึงกรณี ยื่นวีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่ายเป็ นกรณี ตามที่เห็นสมควร
-หากผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธ เข้า-ออกเมือง ของเจ้าหน้าที่ ต.ม. อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องหรื อการถูก
ปฏิเสธในกรณี อื่นๆบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น
-เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกค่าบริ การ
-โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรื อทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ

บริษัทฯมีประกันอุบัติเหตุท่ำนละๆ 1,000,000 บำท
ค่ำรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงิน 500,000 บำท

http://www.chinaprotour.com/ (PH) พบสวนสนุกในฝันดีสนียแ์ ลนด์ แห่ งใหม่ล่าสุ ด!!! เซี่ยงไฮ้ นานกิง (XW) 5 วัน 4 คืน
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