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

วันที่

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว

1
2

กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า

3

เล่ นสกี – สวนผลไม้ – เมืองฟุคุอิ - หน้ าผาโทจินโบ – โอซาก้า

4

เมืองโอซาก้า – อิสระช้ อปปิ้ ง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์ )
นารา - วัดโทไดจิ - เมืองโอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า (ชมด้ านนอก) – อิออน - ริงกุ เอาท์เลต
สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

5
6

สนามบินนาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาวะ - สวนเคนโระคุเอ็น
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อาหาร
เช้ า เที่ยง เย็น
-

โรงแรม
หรือเทียบเท่ า
APA KANAZAWA
CHUO หรือเทียบเท่ า

โรงแรมโอซาก้า ไดอิจิ
หรือเทียบเท่า

-

-

โรงแรมโอซาก้า ไดอิจิ
หรือเทียบเท่า
-
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วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

วันที่สอง
00.55 น.
08.10 น.

เที่ยง

คา่

วันที่สาม
เช้ า

กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่ า

-

-

-

กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชั้น 4 ประตูทางเข้ าที่ 8 แถว R เคาน์ เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
สนามบินนาโงย่ า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาวะ - สวนเคนโระคุเอ็น

-

เที่ยง

เย็น

เหิรฟ้าสู่ ประเทศญีป่ นโดย
สายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738
ุ่
ถึง สนามบินนาโงย่ า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
นาท่ านเดินทางสู่ สถานที่ท่องเที่ยว นาท่านสู่หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โช
แบบญี่ปุ่นดั้งเดิม และยังได้รับเลือกเป็ นมรดกโลกในปี 1995 ซึ่งเป็ นหมู่บา้ นสไตล์กชั โช-สึคุริ
จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร และมีความกว้าง 10 เมตร ซึ่งโครงสร้างของบ้านสามารถ
รองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ และรู ปร่ างของหลังคาเหมือนกับสองมือของ
พระเจ้า หรื อพระพุทธเจ้า จึงเรี ยกหมู่บา้ นในสไตล์น้ ีวา่ กัสโช พร้อมกันนี้ทา่ นจะเพลิดเพลิน
กับฝูงปลาคราฟนับร้อยที่แหวกว่ายอยูต่ ามลาธารหน้าบ้านซึ่งจะเห็นได้ก็แต่เมืองในแถบนี้
เท่านั้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมืองคานาซาวะสวนเคนโระคุเอ็น ตั้งอยูบ่ นจุดที่สูงทางตอนกลางของเมือง
คานาซาวะตรงข้ามกับกับปราสาทคานาซาวะจากสัดส่วนและความงดงามทาให้สวนแห่งนี้
ได้รับการยกย่องให้เป็ นหนึ่งในสามสวนของขุนนางศักดินา ที่สวยที่สุดในญี่ปนุ่
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม APA KANAZAWA CHUO หรื อเทียบเท่า
นาท่ านอาบน้าแร่ สปารีสอร์ ทสไตล์ ญปี่ ุ่ นแท้ ๆที่เรียกว่ า “ออนเซ็น” เพื่อสุ ขภาพ แลผิวพรรณ
ตลาดคุโระชิโอะ - สกี – สวนผลไม้ – เมืองฟุคุอิ - หน้ าผาโทจินโบ – โอซาก้ า

เช้ า

เที่ยง

เย็น

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ ลานสกี ที่มีชื่อเสียง ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมายให้ท่านได้
สนุกกันแบบเต็มอิ่ม อาทิ กระดานเลื่อน Sledge ไถลลงจากเนินหิมะ, ขับรถ Snow Mobile
สาหรับคนที่ชื่นชอบความเร็ว, ขี่ยาน Snow Segway ซิ่งไปให้ทวั่ รี สอร์ท, ไปเล่น Snow
Rafting และกิจกรรมฤดูหนาวอื่นๆ อีกมากมาย (หมายเหตุ.. ค่ากิจกรรมทุกชนิดที่ลานสกีไม่
รวมอยู่ในค่าทัวร์ หากท่ านสนใจกรุณาติดต่ อหัวหน้ าทัวร์ ค่ะ)
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เที่ยง

คา่

วันที่สี่
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสริฟเมนูขาปูยกั ษ์ )
จากนั้นนาท่านไปยัง สวนผลไม้ .. เพือ่ ให้ท่านได้ลิ้มรสผลไม้จากต้นเด็ดกันจากขั้วเลือกกิน
เลือกทานกันตามอัธยาศัยให้เต็มที่กบั การมาเยือน (ผลไม้ที่ให้ท่านรับประทานนั้นจะเป็ นไป
ตามฤดูกาลของเมืองแห่งนี้.)
นาท่านเดินทางสู่เมืองฟุคุอิ เพือ่ ชม ผาหินโทจินโบะ แท่งหินภูเขาไฟที่เรี ยงตัวเป็ นแนวต่อ
กว่า 1 กิโลเมตร เป็ นงานศิลปะขนาดใหญ่ทรี่ ังสรรค์ข้ นึ โดยธรรมชาติ โทจินโบะเป็ นผา
หินที่มีลกั ษณะราวกับดันตัวขึ้นมาจากทะเลเป็ นผาหินภูเขาไฟใหญ่หนึ่งในสามของโลก
และติดท๊อปร้อยสถานที่ชมพระอาทิตย์ตก
นาท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า หากมีเวลานาท่านอิสระช้ อปปิ้ งย่ านชินไซบาชิ ย่านดังของ
เมืองโอซาก้า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม โอซาก้ า ไดอิจิ หรือเทียบเท่ า
เมืองโอซาก้ า – อิสระช้ อปปิ้ ง หรือ สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
เช้ า ไม่ มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่ รวมในค่าทัวร์ )
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ไม่ มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่ รวมในค่าทัวร์ )
อิสระช้ อปปิ้ งในเมืองโอซาก้ า หรือ นาท่ านเดินทางสู่ สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
นาท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้ งในเมืองโอซาก้า หรื อท่านสามารถเลือกไปสวนสนุกยูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ เจแปนโดยไกด์ผชู ้ านาญเส้นทางจะคอยให้คาแนะนาเส้นทางให้กบั ท่าน โดยให้
ท่านได้สมั ผัสระสบการณ์ การนัง่ รถไฟในเมืองญี่ปุ่น ซึ่งสะดวก สบาย และตรงเวลา และถือ
ว่าเป็ นการคมนาคมทีค่ นญี่ปุ่นนิยมกันมากที่สุด ให้ท่านได้สมั ผัสประสบการณ์แบบญี่ปุ่น
แท้ๆ

เข้ า สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดโิ อ
จ่ ายเพิม่ ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,800 บาท / เด็ก 2-11 ปี ท่ านละ 2,300 บาท
หากท่ านสนใจต้ องการ

***กรุณาแจ้ งความประสงค์ ก่อนการ
สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ เจแปน หรือ อิสระช้ อปปิ้ ง
ตื่นเต้นระทึกขวัญ และสนุกสนานกับเครื่ องเล่นผจญภัยไปในดินแดนของหนังดังที่มชื่อเสียง
เป็ นที่รู้จกั อาทิ สไปร์เดอร์แมน, เทอร์มิเนเตอร์, จูราสสิค พาร์ค ฯลฯ โดยที่นี่จะแบ่งเป็ น 9
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เที่ยง
บ่ าย

คา่

วันที่ห้า
เช้ า

โซน อาทิ 1.โซนนิวยอร์ค ประกอบด้วยเครื่ องเล่น เทอร์มิเนเตอร์, สไปร์เดอร์แมน /
2.
โซนฮอล์ลีวดู มีเครื่ องเล่น ผจญภัยกับอีที, เซซามี สตรี ท, เชรค 4D, Animation Celebration,
Universal Monsters Live Rock and Roll Show / 3.โซนซานฟรานซิสโก มีเครื่ องเล่น Back to
the Future,
แบล็คดราฟ / 4.โซนจูราสสิ ค พาร์ค / 5.โซนสนุปปี้ สตูดิโอ / 6. โซนลา
กูน มีเครื่ องเล่น Peter Pan’s Neverland / 7. โซนวอเตอร์เวิลด์ / 8. โซนอะมิตี วิลเลจ พบ
เครื่ องเล่น จอว์ / 9.โซนแลนด์ ออฟ ออช พบการแสดงโชว์พบกับ Wicked of Oz และ Toto &
Friends.. ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้ งของที่ระลึกที่มีให้ท่านเลือกซื้อสะสมทุกโซน พร้อมเก็บภาพ
ความน่ารักของสวนสนุก และเหล่าการ์ตูนน่ารักที่ออกมาเดินโชว์ทกั ทายท่านตลอดเวลาและ
สนุกสุดมันส์กบั เครื่ องเล่นมากมายตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพือ่ เอาใจเหล่าสาวกของ
แฮร์รี่พอตเตอร์ ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของ โลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆจาก
ภาพยนตร์ อาทิเช่น ปราสาทฮอกวอต เพลิดเพลินกับการสารวจห้องเรี ยนเวทมนตร์คาถา
ย่านฮอกมีท ร้านขายของแปลกประหลาด ของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาและที่ไม่ควร
พลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์ เครื่ องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้
(ไม่มีแอลกอฮอล์) และที่พลาดไม่ได้คอื ในโซนนี้ที่ถือว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของ
โลก คือโซน “Harry Potter and the Forbidden Journey” ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่าน เสมือนท่านได้เดินทางท่อง
โลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่ องเล่นนานา
ชนิดอย่างจุใจ พร้อมเก็บภาพความน่ารักของสวนสนุกและเหล่าการ์ตูนน่ารักทีอ่ อกมาเดิน
โชว์ทกั ทายท่านตลอดเวลา และสนุกสุดมันส์กบั เครื่ องเล่นมากมายตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ท่านจะได้สนุกสนานกับเครื่ องเล่นใน สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ หรื อ อิสระช้ อปปิ้ ง
สินค้าอย่างจุใจ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่ องหนัง กล้องดิจิตอล นาฬิกาแบรด์เนม และ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าต่างๆกันอย่างต่อเนื่อง
รับประทานอาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม โอซาก้ า ไดอิจิ หรือเทียบเท่ า
นารา - วัดโทไดจิ - เมืองโอซาก้ า - ปราสาทโอซาก้ า (ชมด้ านนอก) – อิออน –
เช้ า เที่ยง ช้ อปปิ้ งริงกุ เอาท์ เลต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองนาราวัดโทไดจิ หนึ่งในมรดกโลกของเมืองนารา สร้างขึ้นในปี ค.ศ.
743 หน้าวัดมีซุม้ ประตูขนาดใหญ่ ที่เรี ยกว่า นันไดมง สร้างขึ้นในปี 1199 มีเสาไม้ 18 ต้น
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เที่ยง
บ่ าย

คา่
วันที่หก
00.40 น.
05.00 น.

รองรับโครงสร้างหลังคาไม้ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษซึ่งจะมีลวดลายแกะสลักจากงานไม้ที่วจิ ิตร
ตระการตา เนื่องจากรับอิทธิพลจากสถาปั ตยกรรมในยุคคามาคุระตัวอาคารของวัดเป็ นวิหาร
ไม้ที่ถูกบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็ นวิหารที่ประดิษฐานของหลวงพ่อ โต หรื อพระ
ไวโรจนพุทธ ซึ่งเป็ น 1 ใน 5 พระธยานิพทุ ธเจ้าทั้งห้า ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปสาริ ดขนาดใหญ่
สูงถึง 16 เมตร และมีน้ าหนักรวมมากกว่า 500 ตัน ตัววิหารไม้แห่งนี้เคยถูกเพลิงไหม้มาแล้ว
ครั้งหนึ่ง และได้มีการบูรณะสร้างขึ้นใหม่อีกครั้ง แต่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 2 ใน 3
เพลิดเพลินกับการให้อาหารเหล่าฝูงกวางที่หาดูได้ยากนับร้อยที่อาศัยอยูภ่ ายในวัดตาม
ธรรมชาติซ่ ึงชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็ นบริ วารเทพเจ้า จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองโอซาก้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ปราสาทโอซาก้ า (ชมด้ านนอก) สร้างโดยโชกุนโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เป็ นสัญลักษณ์อนั โดดเด่น
ของเมืองโอซาก้า โอบล้อมด้วยกาแพงหินแกรนิต ปราสาทโอซาก้าปั จจุบนั สูง 55 เมตร
มี 5 ส่วน 8 ชั้นเครื่ องประดับหลังคาและภาพเสือบนกาแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลง
ทองสีอร่ ามงามได้รัการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกสาคัญของประเทศ บนหอคอยชั้น 8 ของ
Tenshukaku ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรวมของเมืองโอซาก้าได้อย่างชัดเจน
นาท่านเดินทางสู่ “อิออน” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนานานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋ า,
รองเท้า, เสื้อผ้า เป็ นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่
ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ริงกุ เอาท์ เลต แหล่งช้อปปิ้ งที่มีสินค้าแบรนด์ดงั ๆ คุณภาพดีมากมาย ทั้ง
ของญี่ปุ่น ยุโรปอเมริ กา และอื่นๆ มาเซลล์ในราคาที่ทุกท่านพึงพอใจ อาทิ เช่น Adidas, GAP,
Lacoste, Diesel, Levi’s ให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งกันจนจุใจ
รับประทานอาหารคา่ อิสระตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ JL727
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ

10-15 / 23-28 มกราคม 2561

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

1 ผู้ใหญ่ +1 เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว เพิ่ม

10-15 มกราคม 2561

39,900

36,900

36,900

33,900

7,900

23-28 มกราคม 2561

39,900

36,900

36,900

33,900

7,900

ราคาไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน

26,900

24,900

24,900

22,900

7,900

ราคาเด็กทารก อายุ ต่ากว่ า 2 ขวบ ราคา 9,000 บาท
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผ้ เู ดินทางจานวน 30 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผ้ เู ดินทางไม่ ถงึ 30 ท่ าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม














ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
ราคานี้รวมภาษีน้ามัน ณ. วันที่ 18 ส.ค. 2560 และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ในการปรับภาษีน้ามันขึน้ หากทางสาย
การบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้ งให้ ทราบก่ อนการออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนาเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าอาหาร เครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
ค่าขนกระเป๋ าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ าหนักไม่เกิน 20 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท ...)

ค่าธรรมเนียมการยืน่ วีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
ค่าทาหนังสือเดินทาง หรื อพาสปอร์ต
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ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารที่สงั่ เพิม่ เติมจาก
รายการที่ทางบริ ษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี น้ าหนักเกินกว่าสายการบินกาหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยืน่ ใบอนุญาตสาหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ เติม หรื อมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่าทัวร์

เมื่อท่านทาการจองทัวร์กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ท่านละ 10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยูก่ บั
ช่วงเวลาที่เดินทาง หรื อกฎของสายการบิน) ส่วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ

***กรุณาพิจารณาเงือ่ นไขต่ างๆ และเงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงือ่ นไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ ว







ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
ไม่เก็บค่าใช้จา่ ย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่ามัดจา
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน
หักค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้ังหมด***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์เรี ยกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ง
ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋
REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
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ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณี มีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋ า (Porter)
สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่าน
ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณี ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สมั ภาระน้ าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชาระในส่วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
ทางบริ ษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบ กรณี เกิดการสูญเสี ย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่ อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่
จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนื อการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ น
ปกติ ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้ังหมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คนื ค่าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ คนื ค่าทัวร์ ท้ังหมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน ในกรณี ดงั นี้
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ห้ามเดินทาง
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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
** กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
** กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยู่

ในประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คนื ค่าทัวร์ ท้งั หมด หรือบางส่ วนให้ กับท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
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