(GHCAN02)

กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้าจูเจียง
โดยสายไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ

4 วัน 3 คืน

21,900.-

เริ่มเพียง

ไฮไลท์ ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้าจูเจียง
1. กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 124th (China Import And Export Fair Complex)
2. บินตรงลงเมืองกวางเจา เข้าชมงานแฟร์ 2 วัน
3. น้าทุกท่านล่องเรือที่แม่น้าจูเจียง ชมทัศนียภาพเมืองกวางเจายามค่้าคืน
4. ลิ้มลองอาหารสไตล์กวางตุ้งแท้ๆ “อาหารจีนแคระ” พร้อมเมนูเด็ดอื่นๆมากมาย
อาทิ เป็ดปักกิ่ง , หมูหัน และ อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ
5. ช้อปปิ้งย่านดังใจกลางกวางเจาที่ “ซ่างเซี่ยจิ่ว”
6. รวมค่าท้าวีซา
่ จีนแบบเดี่ยว ส้าหรับพาสปอร์ตไทย
7. รวมค่าท้าบัตรเข้างานครัง
้ แรก ส้าหรับพาสปอร์ตไทยแล้ว
8. ฟรี..!!! SIM CARD 1 ชิ้น /1 ห้อง
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ก้าหนดการเดินทาง
21,900.-

วันที่ 14-17 ตุลาคม 2561

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

เที่ยง

ค่้า
O

Foshan Fortuna
Hotel หรือเที่ยบเท่า

1.

กรุงเทพฯ-กวางเจา-ซ่างเซี่ยจิ่ว

X

✈

2.

กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน

O

X

O

Foshan Fortuna
Hotel หรือเที่ยบเท่า

3.

กวางเจา-เข้างานแฟร์ครึ่งวัน-อนุสาวรีย์ 5 แพะดร.ซุนยัดเซ็นต์-ล่องแม่น้ําจูเจียง

O

X

O

Foshan Fortuna
Hotel หรือเที่ยบเท่า

O

O

O

4.

กวางเจา-ร้านสมุนไพรจีน-ร้านหยก-สนามบิน-กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ – กวางเจา – ซ่างเซี่ยจิ่ว
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)

05.30 น.

โดยมีเจ้าหน้าทีค
่ อยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุก
ท่าน

08.40 น.
12.25 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที CZ362
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติไป๋หยุน เมืองกวางเจา (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พร้อมกัน ณ ทางออก
เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง้ มีประชากรประมาณ2 ล้านคนและมีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฉิน
มีแม่น้ําจูเจียงไหลผ่านกลางเมืองจึงทําให้มีการจราจรทางน้ําที่สะดวกยิ่งและได้กลายเป็นเมืองท่าที่มีชื่อเสียง
ของโลกในเวลาต่อมาจนได้รับขนานนามว่าเป็นประตูด้านใต้ของประเทศจี นเมืองหน้าด่านทางตอนใต้ของจีน
ให้ท่านได้ผ่านพิธีการศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองหลังผ่านขั้นตอนพิธีศุลกากร จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ง
ถนนซ่ า งเซี่ ย จิ่ ว เป็ น ย่ า นการค้ า ที่ มี ชื่ อ มาแต่ โ บราณประมาณ150 ปี ก่ อ นสมั ย สงครามฝิ่ น ปี ค .ศ.1840 ที่
พระราชสํา นักราชวงศ์ ชิงอนุมัติให้ เป็นศูนย์การค้ าระหว่า งประเทศในสมัยนั้ นจั ดเป็ นย่านการค้ าที่ ติดต่ อกั บ
ยุโรปโดยเฉพาะชมตึกแถวยุคเก่าและอาคารต่างๆยังคงรักษาไว้แบบทรงโบราณอย่างสวยงามซึ่งตอนหลังคน
จีนนํา มาสร้า งแถวเยาวราชในประเทศไทยและปั จ จุบั นก็ ยังเป็นย่า นช้อ ปปิ้ งที่ มี ความนิ ยมอยู่ซึ่งมีสินค้า อั น
ทันสมัยต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายอาทิเสื้อผ้า,กระเป๋า,สินค้าแบรนด์เนมจีน ฯลฯ..
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ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ทพ
ี่ ก
ั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 2:
เช้า

กวางเจา-เข้างานแฟร์เต็มวัน
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก

นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์” เพือ
่ มองหาช่องทางทางธุรกิจ
ผู้ประกอบการ มากกว่า 8,000 ราย มารวมกันซึ่งเป็นงานที่ผู้ผลิตรายใหญ่ พบกับผู้ประกอบการในแต่ละ
มณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้า
ทุกประเภท
*** (ส้าคัญ.!!) เอกสารส้าหรับท้าบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดังนี้
(น้าติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง)
1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พื้นหลังสีฟา้ , ขาว)
1.2 นามบัตร (ตัวจริง)
1.3 อีเมล์ผเู้ ข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)
2. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องน้าติดตัวไปด้วย
2.1 บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า) (หากทําสูญหายหรือลืมนําไปด้วย
ลูกค้าจะต้องไปชําระค่าทําบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ท่าน )
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ***

ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร ~~เมนูพิเศษ...อาหารจีนแคระ
เข้าสูท
่ ี่พก
ั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน
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วันที่ 3:
เช้า

กวางเจา – เข้างานแฟร์ครึ่งวัน – อนุสาวรีย์ 5 แพะ – ดร.ซุนยัดเซ็นต์ – ล่องแม่น้าจูเจียง
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติกวางเจา “กวางเจาเทรดแฟร์ ” เพื่อมองหาช่องทางทางธุรกิจ
ผู้ป ระกอบการ มากกว่ า 8,000 ราย มารวมกั นซึ่ งเป็ นงานที่ ผู้ ผ ลิ ต รายใหญ่ พบกั บ ผู้ ป ระกอบการในแต่ ล ะ
มณฑลของจีน รวมทั้งนักธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ Chinese Export Commodities Fair แหล่งรวมสินค้า
ทุกประเภท
*** (ส้าคัญ.!!) เอกสารส้าหรับท้าบัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ ***
1. ลูกค้าที่ไม่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์จะต้องส่งเอกสารเพิ่มเติมมาให้ทางบริษัทดังนี้
(น้าติดตัวไปด้วย ณ วันเดินทาง)
1.1 รูปถ่าย 1 ใบ หน้าตรง (พืน
้ หลังสีฟา้ , ขาว)
1.2 นามบัตร (ตัวจริง)
1.3 อีเมล์ผเู้ ข้างาน(ที่สามารถใช้ได้จริง)
2. ลูกค้าที่เคยเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์แล้ว สิ่งที่จะต้องน้าติดตัวไปด้วย
2.1 บัตรเข้างานกวางเจาเทรดแฟร์ (บัตรแข็งสีฟ้า) (หากทําสูญหายหรือลืมนําไปด้วย
ลูกค้าจะต้องไปชําระค่าทําบัตรใหม่เองที่งานแฟร์ประมาณ 200หยวน/ท่าน )
***(อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) ***
นําท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งถือเป็นบิดาของจีนยุคใหม่เป็นผู้ที่มีพระคุณกับชาวจีนอย่างใหญ่
หลวงเพราะเป็ น ผู้ ที่ ป ลดปล่ อ ยชาวจี น ให้ ร อดพ้ น จากสั ง คมเดิ ม ที่ ล้ า หลั ง และระบบกษั ต ริ ย์ ร าชวงศ์ ชิ ง ..
ชม อนุสาวรีย์ 5 แพะ สัญลักษณ์แห่งเมืองกวางเจา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกวางเจา สร้างโดยใช้หินแกรนิต 120
ก้อนแกะสลักประกอบเป็นแพะ 5 ตัว สูง 11 เมตร แพะตัวใหญ่คาบรวงข้าว 6 รวง ยืนสง่าอยู่บนดอย มีเรื่อง
เล่าว่า สมัยโจวหยีหยาง เมื่อ 4,500 ปีก่อน มีเทวดา 5 องค์สวมเสื้อสีสันที่แตกต่างกัน ขี่แพะ 5 ตัวลงมาและ
คาบรวงข้า วมา 6 รวง สู่เ มือ งมนุษย์คื อ เมือ ง กวาง
เจา เดิ มชื่ อ ฉู่ ถิ ง และได้ มอบพันธุ์ เ มล็ ด ข้ า วให้ แ ก่
ชาวกวางเจา พร้อมอวยพรให้พ้นจากความอดอยาก
ตลอดกาล เมื่อสิ้นคําพูดเทวดาก็หายไป และแพะที่
ขี่มาก็กลายเป็นหิน 5 ก้อน และนักประติมากรรมก็ได้
แกะสลักแพะ 5 ตัวตามตํานานที่กล่าวไว้และจากนั้น
กวางเจาก็ได้กลายเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง
อย่างมาก และเชื่อว่าเป็นเพราะแพะของเทวดาที่ทํา
ให้ บ้ า นเมื อ งเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง จึ ง ได้ แพะ 5 ตั ว นี้ เ ป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองกวางเจาตลอดมา
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ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร
พิเศษ !!!! บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และอื่นๆให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 800 ชนิด
อาทิ หูฉลามรังนก หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซํา รวมถึงเค้กหลากหลาย
ชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ําผลไม้ เบียร์ทอ
้ งถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ
ไอศกรีม เป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สด
ุ ในเอเชียตกแต่งเป็นรูปเรือไม้ทเี่ ก่าแก่
หลังรับประทานอาหารค่ําเรียบร้อย..ล่องเรือชมแม่น้ําจูเจียงหรือแม่น้ําไข่มุก แห่ง
มณฑลกว่างตุ้ง มีความยาวประมาณ 2,000 กม. และเป็นแม่น้ําที่ยาวเป็นอันดับ 3
ของประเทศโดยมีแม่น้ํา 4 สายไหลมารวมกันเป็นแม่น้ําจูเจียง ที่กว่างโจว ผ่านใจ
กลางเมืองมีความยาว 70 กม. ชื่อของแม่น้ําไข่มุกนี้เชื่อว่าเกิดจากหินก้อนใหญ่
ก้อนหนึ่งที่อยู่ก้นแม่น้ํา เชื่อว่าเป็นหินไข่มุกทะเล มีลักษณะกลมมน ผิวเรียบเนียน
มีขนาดใหญ่และส่องแสงประกายออกมาคล้ายไข่มุก ปัจจุบัน มีสะพานข้ามแม่น้ํา
สองฝากฝั่ งเต็ มไปด้ ว ย โรงแรมระดั บ 5 ดาว อาคารสู ง แหล่ งช้ อ ปปิ้ ง เป็ นต้ น

เข้าสูท
่ ี่พก
ั กวางเจา Foshan Fortuna Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่ 4:
เช้า

กวางเจา – ร้านสมุนไพรจีน – ร้านหยก – สนามบินกวางเจา – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าโรงแรม ณ ที่พัก
นําท่านเข้าสู่ร้านสมุนไพรจีน ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรจีน ยาบัวหิมะ ยาประจําบ้านที่มีชื่อเสียง หยก
ครีมไข่มุก ที่ขึ้นชื่อของกวางเจาและสินค้าที่ระลึกของทางรัฐบาลจีน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลาพร้อมกันที่จุดนัดหมาย น้าทุกท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติไป๋หยุน กวางเจา

16.15 น.

ออกเดินทาง โดยสายการบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เที่ยวบินที่ CZ363

17.55 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 800 บาท /ทริป/ต่อท่าน***
***หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ**
** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส้าคัญ**
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**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**
โปรแกรม: กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้าจูเจียง
โดยสายไชนาเซาเทิร์นแอร์ไลน์ CZ
4 วัน 3 คืน
อัตราค่าบริการ

ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

21,900

21,900

21,900

5,000

วันที่ : 14-17 ตุลาคม 2561

จอยแลนด์
(ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน)

ท่านละ

11,600

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 6,500 บาท / ท่าน ***

โปรดตรวจสอบ PASSPORT :กรุณาน้าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อน
การเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่้า 6 หน้า
หมายเหตุ : ส้าหรับผู้เดินทางทีอ
่ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย

Welcome to the 124th Canton Fair 2018 April




Phase 1: 15th-19th Oct 2018 9:30-18:00
Phase 2: 23rd-27th Oct2018 9:30-18:00
Phase 3: 31st Oct -4th Nov 2018 9:30-18:00

Phase 1: Oct 15 – 19, 2018
Electronics and Electrical Household Appliance; Machinery Equipment; Building Material & Hardware
Phase 2 Oct 23 - 27, 2018
Consumer Goods, Gifts, Home Decorations, Pet Products & Food
Phase 3: Oct 31 –Nov 04 , 2018
Food & Drink; Household Items; Fabrics & Home Textiles
For further information, please contact the project team
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กวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124

th

(15 ต.ค. – 04 พ.ย. 61)

สถานที่ : China Import and Export Fair Complex (Pazhou Complex)
เวลา : 09:30

Phase 1 :(15-19 ต.ค. 2561 )

- 18:00

Phase 2 :(23-27 ต.ค. 2561)

Phase 3 :(31ต.ค.- 04 พ.ย. 2561)

 อุปกรณ์อิเลกโทรนิกส์ ,
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

- Consumer Electronics
- Electronic & Electrical Products
- Computer &Communication
Products
- Household Electrical Appliances
อุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่าง
ยานพาหนะ และอะไหล่
- จักรยาน
- มอเตอร์ไซด์
- อะไหล่รถยนต์
- ยานพาหนะ (Outdoor)
เครื่องจักรกล
- เครื่องจักรขนาดเล็ก
- Large Machinery & Equipment
- Construction Machinery
ฮาร์ดแวร์ & เครื่องมือ
อุปกรณ์ก่อสร้าง
- Building & Decorative
Materials
- Sanitary & Bathroom
Equipment
เคมีภัณฑ์,วัตถุเคมี
International Pavilion

 ของใช้ในครัวเรือน
- Kitchenware & Tableware
- เซรามิค
- Household Items
- Personal Care Products
- Toiletries
ของขวัญ
- นาฬิกา, นาฬิกาข้อมือ &
อุปกรณ์เกี่ยวกับสายตา

- ของเล่น
- ของขวัญและสินค้าพรีเมี่ยม
- สินค้าเกี่ยวกับเทศกาล
อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
- เครื่องเซรามิคตกแต่ง
- เครื่องแก้วศิลปะ
Weaving, Rattan and Iron Arts
- อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน
- อุปกรณ์ทําสวน
- ผลิตภัณฑ์จากหินและโลหะ
(Outdoor)
- เฟอร์นิเจอร์

 ผลิตภัณฑ์ผ้าและเสื้อผ้า
- เสื้อผ้าบุรุษ และ สตรี
- เสื้อผ้าเด็ก
- ชุดชั้นใน
- Sports and Casual Wear
- Furs, Leather, Downs
& Related Products
- Fashion Accessories & Fittings
- Home Textiles
- Textile Raw Materials & Fabrics
- พรม & สิ่งทอ
รองเท้า
อุปกรณ์ส้านักงาน, ถุงและบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์กีฬา ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ยา, เครื่องมือแพทย์
และผลิตภัณฑสุขภาพ

- Medicines and Health Products
- Medical Devices,
Disposables and Dressings
ผลิตภัณฑ์อาหาร & สินค้าพื้นเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม ค้นหาได้ที่ : www.cantonfair.org.cn
** ข้อมูลการจัดแสดงงานข้างตัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
** ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
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อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และ
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 23 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ
้ ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
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]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่าท้าวีซ่าจีนแบบเดี่ยวส้าหรับพาสปอร์ตไทย ยื่นธรรมดา 4 วันท้าการ (สามารถเข้าออกได้ 1 ครั้ง)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบิน
กําหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญ
หายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 800 บาท/ท่าน
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

เงื่อนไขการจอง

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

2. การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนดเนื่องจากทาง
บริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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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 ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ้านวนที่บริษัทฯ
ก้าหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆ
ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ
ต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้

7. กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
เป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป

8. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์
ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
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