THAI SUBCON INDONESIA- TEC VISIT 29 NOV - 4 DEC 16 TG

Manufacturing Indonesia 2016
29November - 4 December 2016
กำหนดกำรเดินทำง
ิ ค้ำ
กำหนดกำรจ ัดแสดงสน
สถำนทีจ
่ ัดงำน

วันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559
10:00-18:00 hours each day
Jakarta International Expo,, Kemayoran

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
06.00
08.20
11.55
12.30
16.00
18.00

พร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิน THAI AIRWAYS
INTERNATIONAL (TG) มีเจ้ าหน้ าที่ บริษัท แมงโก้ ทราเวล คอยต้ อนรับ และอํานวยความสะดวกในการเดินทาง
โดยเที่ยวบินที่ TG 433 นําท่านบินสู่ กรุ งจาร์ กาต้ าร์ ประเทศอินโดนิเซีย
ถึงท่าอากาศยาน กรุงจาร์ กาต้ าร์ ผ่านการตรวจเอกสารเข้ าเมืองและรับสัมภาระเรี ยบร้ อย
รถบัสรับคณะ เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านจัดบูทเพื่อจัดแสดงสินค้ า ณ Jakarta International Expo, Kemayoran
อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SWISS BEL HOTEL MANGGA BESAR หรือเทียบเท่ า

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน - ศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2559
เช้ า
08.30
10.00-18.00
เที่ยง
คํ่า

จัดแสดงสิ นค้า ณ กรุงจาร์ กาต้ าร์

อาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ Jakarta International Expo, Kemayoran
จัดแสดงสินค้ า ณ Exhibition Hall
อาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
พักที่ SWISS BEL HOTEL MANGGA BESAR หรือเทียบเท่ า

วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559
เช้ า
08.30
10.00-18.00
18.00
เที่ยง
คํ่า

กรุงเทพฯ - จาร์ กาต้ าร์

จัดแสดงสิ นค้า ณ กรุงจาร์ กาต้ าร์ - ช้ อปปิ้ ง

อาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ Jakarta International Expo, Kemayoran
จัดแสดงสินค้ า ณ Exhibition Hal
เก็บบูท
อาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
อาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
จากนันนํ
้ าท่านสู่ ย่านช้ อปปิ ง้ ให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
พักที่ SWISS BEL HOTEL MANGGA BESAR หรือเทียบเท่ า
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วันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2559

จาร์ กาต้ าร์ - อนุเสาวรีย์แห่ งชาติ - กรุงเทพฯ

เช้ า
08.30

อาหารเช้ าในโรงแรม
นําท่านชม อนุเสาวรีย์แห่ งชาติโมนัส (MONAS) ถือเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นที่ร้ ูจกั มากที่สดุ ของจาร์ กาต้ าร์
อนุสาวรี ย์มคี วามสูง 137 เมตร ตังอยู
้ ใ่ จกลาง Merdeka หรื อ จัตรุ ัสแห่งเสรี ภาพ สามารถชมทัศนียภายโดยรอบของ
เมืองได้ จาก หอสังเกตการณ์ด้านบน บริ เวณชันใต้
้ ดิน จะจัดแสดงประวัตศิ าสตร์ ที่นา่ สนใจมากมายของอินโดนีเซีย
จากนันผ่
้ านชมที่พักประธานาธิบดีและ ผ่านชมมัสยิด และ โบสถ์ที่สาํ คัญในเมืองจาร์ กาต้ าร์

10.30
13.05
16.35

นําท่านเดินทางสูส่ นามบินกรุงจาร์ กาต้ าร์
โดยเที่ยวบินที่ TG 434 เหินฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

2

คณะเดินทางผู้ใหญ่ จานวน 15 ท่ านขึน้ ไป ออกเดินทางในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559
อัตราค่าบริ การ
รายละเอียด
ที่พกั SWISS BEL HOTEL MANGGA
BESAR (4ดาว)
1) ค่าทัวร์ ห้องพักคู่ (พัก2ท่าน) (ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน)
23,400/ท่าน
2) ตัว๋ กรุ๊ป ชันประหยั
้
ด โดยสายการบินไทย (TG) สะสมไมล์ได้ 50%
12,100/ท่าน (ราคาอาจมีการเปลีย่ นแปลง)
3) กรณีพกั เดี่ยว จ่ายเพิม่ ท่านละ

หมายเหตุ

5,700

อัตราค่าบริการนี ้คิดค่าภาษีและประกันภัยของสายการบิน ณ วันที่เสนอราคา กรณีสายการบินได้ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
เชื ้อเพลิง (FUEL SURCHARGE) เพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ขอจัดเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามความเป็ นจริง

อัตรานีร้ วม
- บัตรโดยสารเครื่ องบินหมูค่ ณะ ไป – กลับ ในชันประหยั
้
ด
- ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่ระบุไว้ ในรายการและค่าประกันภัยของสายการบิน ณ วันที่เสนอราคา
- ค่าที่พกั 2 ท่านต่อ 1 ห้ อง, ค่าอาหาร, ค่ายานพาหนะ รับ / ส่ง, ค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ระบุไว้ ในรายการ
- บริ การอํานวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยเจ้ าหน้ าที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันทีเ่ ดินทาง
- หัวหน้ าทัวร์ มืออาชีพ 1 ท่าน / 1 คันรถ และมัคคุเทศท้ องถิ่น 1 ท่าน / 1 คันรถ
- ทิปคนขับรถ และทิปไกด์
- อาหารเสริ ม อาทิ นํ ้าจิ ้มซีฟ้ ดู จากประเทศไทย รวมถึง SNACK ขนมขบเคี ้ยว และนํ ้าดื่มวันละ 1 ขวด ต่อท่านทุกวันตลอดเส้ นทาง
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1, 000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,500,000
บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าอาหารนอกเหนือรายการ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
- ค่าเครื่ องดื่มเพิม่ เติม อาทิ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ SOFTDRINK ที่ไม่รวมในมื ้ออาหารเป็ นต้ น
การชาระเงิน
การยกเลิก

หมายเหตุ

ทางบริ ษัทฯ ขอเรี ยกเก็บค่าเดินทางเต็มจํานวน และกรุณาชําระค่าเดินทางก่อนออกเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน
ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทาการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา กรณียกเลิกก่อน
เดินทางภายใน 7 วันทาการ บริ ษัทฯมีความจําเป็ นต้ องหัก 50% ของราคาค่าทัวร์ ถ้ ายกเลิกกระทันหันก่อนเดินทาง 1
วัน บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมด
้
รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจําเป็ นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอก
ประเทศ หรื อห้ ามเข้ าประเทศ เนื่องจากผู้เดินทางมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง และความประพฤติสอ่ ไป
ในทางเสือ่ มเสีย ภัยธรรมชาติ และการยกเลิกเที่ยวบิน
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*** บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากท่ านไม่ รับบริการหรือเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆก็ตาม
*** บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผิดชอบกรณีทรัพย์ สินส่ วนตัวของท่ านถูกลืมหรือหายระหว่ างการท่ องเที่ยวตลอดการเดินทาง
เงื่อนไขตัว๋ กรุ๊ป
 ต้ องเดินทางไปและกลับพร้ อมกันทังหมู
้ ค่ ณะ
 ในกรณีการ SPLIT RETURN อนุญาตได้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของหมูค่ ณะ และ Main Group ที่เหลือจะต้ องไม่น้อยกว่า 10 ท่านขึ ้นไป
มีคา่ ธรรมเนียมในการ SPLIT RETURN 2,000 บาท
 หลังออกตัว๋ ไปแล้ ว หากไม่สามารถเดินทางได้ สามารถ refundได้ มีคา่ ธรรมเนียม 5,000 บาท
 หลังออกตัว๋ ไปแล้ ว สามารถเปลีย่ นผู้เดินทางได้ มีคา่ ธรรมเนียม 2,000 บาท
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